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KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VEPvGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AEDEELING

van Zaterdag 26 Mei 1900.

Voorzitter: de Heer IL G. van de San de Bakhuyzen.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Inhoud: Ingekomen stukken, p. 2. — Mededeeling van den Heer Fkaxchimost over: „Het

Plumiende en zijne identiteit met Agoniadine", p. 3. — Mededeeling van den Heer

Bakhuis Rcozebcoji over: „Het gedrag der mengsels van Kwikiodidc en Zilver-

iodide", p. 6. — Mededeeling van den Heer van KoMBt;KCH over: „Het gekristalli-

seerde bestanddeel van de aetherische olie van Kaempferia Galanga L.", p. 9. —
Mededeeling van den Heer Ecg. Dubois : „De grootte vaa den kringloop der kool-

zure kalk en de ouderdom der aarde" I (aangeboden door den Heer van Bemmelun),

p. 12. — Mededeeling van de Heeren Eiin&t Cohkn en II. Haken : „De ojilosbaarheid

van koolzure kalk in zeewater" (aangeboden door den Heer Bakhuis Koo/eboom),

p. 28. — Mededeeling van den Heer A. Smits: „Over een nieuwe methode voor de

nauwkeurige bepaling der kook]mntsverliüoging" (aangeboden door den Heer Bakhuis
Koo/.EBoo.Mj, ]). 31. — ]\Icdedeeling van den Heer EuNSTCfiHEN: „Tiiermodynamiea

der Normaalelenienten" (Tweede Mededeeling) (aangeboden door den Heer Bakhuis
IIoüzeboom), p. 36. — Mededeeling van den Heer Ernst Cohen : „De Enantiotropic

van het Tin", V (aangeboden door den Heer Bakhuis lloozEnooM}, p. 38. — Mede-

deeling van den Heer C. van Eyk: „Over de vorming van mengkristüllen van

Thalliumnitraat en Thalliumjodid" (aangeboden door den Heer Bakhuis Kcozebüom),

p. 44. — Mededeeling van den Heer J. D. van deu AYaals Jk. : „Over het verband

tussehen straling en moleculaire attraetie" (aangeboden door den Heer van der
Waals), p. 46. — Mededeeling van den Heer J. E G. van Emden : „Over de be-

stendigheid der agglutineerende stotlen van liet bJocdserum" (aangeboden door den

Heer Mac GillavkyX p. 5.0. — Mededeeling van den Heer L. II. Sieutsema :

„Metingen over de magnetische draaiing van het polarisatievlak in vloeibaar genuuikte

gassen bij atmosfcrischen druk" I (met ee'n plaat) (aangeboden door den Heer Ka-

MERLiNGH Onnks), p. .56. — Mededeeling van den Heer Cii. M. A. PIaktman :

„Over de condensatievcrsehijnselen bij mengsels in de nabijheid van den kritischen

toestand" (aangeboden door den Heer Kamerlingu Onnes), p. 60. — Aanbieding

van boekgeschenken, p. 64.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

Do Heeren Brütel de la Rivière, Ka^terlikgh Onnes eu

Schroeder van der Kolk hebben bericht gezonden dat zij ver-

hinderd zijn de vergadering bij te wonen.
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Ingekomen zijn:

a. Brief van don Minister van Binnenlandsehe Zaken dd. 25 April

1900 bericht gevende, dat de benoemingen van de Heeren H. G. van

DE Sande Bakhuyzen en B. J. Stokvis respectievelijk tot Voor-

zitter en Onder-Voorzitter der Afdeeling door PI.M. do Koningin

zijn bekrachtigd.

h. Brief van den Minister van Binnenlandsehe Zaken dd. 5 Mei

bericht gevende, dat de benoemingen van de Heeren J. L. C.

HciiKOEDEK VAN DER KoLK cn G. C. J. VosMAEU tot Gcwono Leden

en van de Heeren J. G. Boeklaoe en J. C. Koningsberüer te

Buitenzorg tot Gorresiiondenten der Afdeeling door H.M. de Koningin

zijn bekrachtigd.

c. Brieven van de Heeren Sciiküedek van dek Kolk en Vosmaeu

v\'aarin zij dank zeggen voor liunne bei\oeniing tot Gewoon Lid.

(/. Missive van de Kön. preuss. Akademie der Wissenschaften

te Berlijn, waarin dank betuigd wordt voor het aandeel dat de

Akademie genomen heeft in de herdenking van het 200-jarig bestaan

der prnisische Akademie.

e. Missive van de Kön. preuss. Akademie der Wissenschaften

te Bei'lijn, bei-icht gevende dat, met uitzondering der Real A<'ademia

de la llistoria te Madrid, alle uitgenoodigde Akadeciiën zijn toe-

getreden tot de „Internationale Association der Akademien" en dat

de leiding nu is overgegaan op één der Akademien te Parijs, van

wie dan ook de oproeping tot eene vergadering zal uitgaan.

/. Girculaii'c van de Kais. Kön. geologische Keichsanstalt te

Wecnen, waarin de Akademie wordt uitgenoodigd tot bijwoning

van de 50-jarige herdenking van de oprichting op 9 Juni a. s. —
Zal met een brief van gelukwensch worden beantwoord.

<j. Circulaire van het IV^ Congres international de Cliimie ap-

pliquée van 23 tot 28 Juli a. s. te Parijs te houden.

//. Circulaii'e van het UI^ Congres international d' Ornithologie

van 2t) -oO Juni a,. s. te Parijs te houden.

/. 30 Programma's van het Congres internatiomil de lMiysi(iue.

Leze zullen aan de physische leden worden ter hand gesteld met

verzoek voor eene doelmatige verspreiding zorg te dragen.

Daarop wordt het nieuw benoemde lid, de Heer G. C. J. Vosmaek,

cloor de Heeren Pekelharincï en Went de vei'gaderzaal binnengeleid

en door den Voorzitter verwelkomd.

Verder is ontvangen: P^ een schrijven van den Heer R. D. M.

Verbeek, Con-espondent der Akademie, ter begeleiding van twee
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Inocliuns owi' (1(^ jonaste iitiidliovjiigcii op Ccniin oii k^oekiiboeml

;

2" coji sclirijvcu van den jlcer II. N. FüAKCoiS, Iiigonieui' der

HollandsL'he IJzeren Spoorwcg'-Maatsehappij, ter begeleiding' van een

verzameling rcsultat(!n van grondboringen langs de verbinding.sbaan

te Rotterdam en langs liet Noordzeekanaal.

Deze stukken worden in handen gesteld van de Geologiselic

Commissie, aan welke Commissie do lieer ycilKüKDEK van dek Kolk
als lid wordt toegevoegd.

Scheikunde. — De lieer Fkanciiimont spreekt : „orcr hei Plu-

niicridc cm zijne identiteit niet A<joniadine'\

De naam PInmieride is in 1894 door Dr. W. G. BoORSMA te

Buitenzurg gegeven aan eene stof die hij uit d(Mi bast van Plumiera

acutitblia htid afgescheiden. Dr, BoüR^ma geeft o. a. aan: dat het

Plumieride niet simdt, geen glueoside is, tot samenstelling heeft

Cöo lljo Gjs+HoO en besluit dat het een geheel ander liv^liaam is

dan de stof die in 1870 door Dr. Ttl. PecköLT te Rio de Janeiro

uit den bast van Plumiera lancifolia was bereid en door hcni Ago-

niitdine genoemd. Deze stof was door Prof. A. Geutheh te Jojia

ondci'zocht en geanalyseerd, die haar de formule Cio II n Oü gaf;

zij smolt bij 155° en gaf bij koking met verdund zwavelzuur een

suiker en een bruin, amorph lichaam, was dus een glueoside.

In zijn bericht over 1895 vermeldt E. Merck dat hij uit den

bast van Plumiera acutifolia eene stof heeft verkregen verschiHeiid

van die van BüOliSMA, sm(dtend bij 157°— 158° onder gasontwik-

keling. Hij geeft voor de samenstelling C57 II73 O33 + 2II2O en voor

't molecuulgewicdit 1074— 1030 ofschoon de formule 1280 vereischt.

Bij zijn laatste bezo(;k aan Nedei'laiul verzocht ons medelid Dr.

Treui5 mij het plumieride nader te onderzoeken, hetgeen ik op mij nam.

Voorloo[)ige [)roeven deden mij dad(>lijk zien dat het plumieride

een mecrwaai'dige alcohol is en optisch actief, in waterige oplossing

vrij sterk linksdraaicnd, en vci'volgens dat het wel degelijk don naam

van glueoside verdient en dat de suiker, die er uit ontstaat, rechts-

draaiend eji biroteerend is en een phenylosazone geeft identiek met

dat van de glucose volgens smeltpunt en draaiend vermogen. Ik

bemerkte verder, dat de stof van Mkrck zich in alle opzichten, be-

halve in de smeltbaarhcid, verhoudt als het plumieride van Booröma
en kon met groote waarschijnlijkheid aantoonen, dat het verschil

veroorzaakt wordt door een verschil in watcrgehalte. Watervi'ij

gemaakt, behoorlijk gezuiverd en uit watervrijen azijnaether gckristal-

1*
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liseei'J, bleken beiden identiek te zijn, niet te smelten, hetzelfde

draaiend vermogen, en denzelfden kristalvorm te hebben. Opnieuw
uit water gekristalliseerd waren zij wederom identiek, hadden het-

zelfde watergehalte en hetzelfde smeltpunt.

Toch had er een verschil kunnen zijn, veroorzaakt doordat Boorsma
zijne stof herhaaldelijk niet amylalcohol had gekookt, en de moge-

lijkheid bestond dat dit geen indifferent oplosmiddel is. Ik heb

daarom uit den bast, die mij uit Buitenzorg gezonden was, de stof

laten bereiden, maar zonder gebruik van amylalcohol en met ver-

mijding van hooge temperatuur; ook dit praeparaat was na omkristal-

liseering uit watervrijen azijnaether identiek met de andere.

Dat uit het plumieride door koking met verdund zoutzuur glucose

ontstaat, en zelfs vrij veel, Averd nader bewezen door de glucose in

zuiveren, gekristalliseerden, watervrijen staat te brengen en aan

smeltpunt en draaiend vermogen te herkennen. Tevens werd afwezig-

heid van mannose aangetoond en van pentosen. Kookt men nl.

plumieride met zoutzuur van 10—12 pet., dan ontstaan slechts

onbeduidende sporen furfurol, terwijl de glucose in mierenzuur en

laevulinezuur, ontleed wordt, die beiden aangetoond werden, nevens

een humusachtige stof die vermengd blijft met de bruine amoi'phe

stof, welke als tweede splitsingsproduct van het plumieride geldt, en

waarvan het gewicht in dit geval meer dan de helft van het gebruikte

plumieride bedraagt. Bij koking met zoutzuur van 5 pet. kan ge-

makkelijk een vierde van het gewicht van 't gebruikte plumieride

aan glucose afgescheiden worden, ofschoon ook hierbij laevulinezuur

gevormd wordt en dus een gedeelte glucose ontleed is; 't gewicht

der bruine amorphe stof is dan ongeveer de helft van dat van 't

gebruikte plumieride. Bij koking met zoutzuur van een half percent

heeft ook de splitsing van het plumieride plaats maar veel lang-

zamer en hierbij kan nog een gedeelte der glucose ontleed worden,

waarvan ik mij door opzettelijke proefneming heb overtuigd. De
bruine stof weegt nu wel minder dan de helft van 't gewicht van

't gebruikte plumieride maar bevat toch nog altijd humusachtig ont-

ledingsproduct van glucose. Men ziet dus dat de juiste hoeveelheid

glucose, die het plumieride in staat is te leveren, zich vermoedelijk

langs dezen weg niet bepalen laat, en ook 't tweede product uit het

plumieride er niet zuiver door te verkrijgen is.

Omtrent deze bruine stof en de splitsing van het plumieride door

enzymen hoop ik later te berichten als het onderzoek afgeloopen is.

Nadat het plumieride ontwijfelbaar als glucoside was gekenmerkt,

was het wenschelijk het Agoniadine, dat ook als zoodanig bekend

staat, en eveneens eene bruine amorphe stof bij splitsing geeft, te
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leeren kennen en, indien er een verschil tussclien beide stoffen be-

stond, dit verschil op te helderen. Het verschil in smeltpunt toch

is van geene betcekenis.

Daar de bast van Pluniiera lancifolia niet te krijgen was heb ik

gebruik gemaakt van ongeveer 5 gram door Dr. Peckolt gezonden

Agoniadine. Dit praeparaat, dat niet zuiver was, gaf na herhaald

omkristaliiseerei) nit watervrijen azijnaether, eene fraai gekristalli-

seerde stof geheel gelijkende op het watervrije plumieride in vorm

en ook in chemische en physische eigenschappen. Het was niet

smeltbaar zonder ontleding, had hetzelfde linksdraaiend vermogen enz.

Ten overvloede had ons medelid Prof. Bekkens de goedheid

microscopisch verschillende praeparaten van plumieride onderling en

met dat uit Peckolt's agoniadine te vergelijken; op grond van

overeenstemming in vorm, polarisatie en brekingsindex meent hij veilig

tot identiteit te mogen besluiten. Ik aarzel dan ook niet dit uit het

agoniadine van Peckolt afgezonderde lichaam voor identiek met

het plumieride te verklaren.

Nu is 't wel de gewoonte in zulke gevallen den naam, door den

eersten ontdekker gegeven, te behouden, maar 't komt mij voor dat

de benaming plumieride in menig opzicht beter is. Zij herinnert

aan de beide planten, waaruit het verkregen is, en is door haar

uitgang beter geschikt voor een glucoside. Ik strijk daarom de

benaming agoniadine, die door haar uitgang meer aan een alkaloïde

doet denken, uit de chemische litteratuur en spreek bij verder

onderzoek van het 'plumieride als van de door Peckolt in 1870

in den bast van Plumiera lancifolia ontdekte stof, die later door

BoORSMA en ook door Merck in den bast van Plumiera acutifolia

is gevonden.

Het plumieride is een methylaether (een methoxyl bevattende

stof) want het geeft met jood waterstof van bepaalde sterkte methyl-

jodide. Het geeft door verdunde alkalioplossingen of barytwater bij

de gewone temperatuur, ook door water bij verhoogde, een zuur dat

ik voorloopig phimieridzimr ^) heb genoemd en dat geen methoxyl

bevat maar nog een glucoside is, dat bij koking met verdund zuur

eene bruine, amorphe stof en een suiker levert, waarvan het osazon

hetzelfde smeltpunt heeft als dat der glucose.

Is nu het plumieride eenvoudig een methylaether van het plu-

mieridzuur, waarvoor bijna alles wat ik er tot nog toe van gevonden

') De benaming plumierazmir toch is reeds door ons overleden medelid Prof. A.

C. OuuEMANS Jr. aan een ander zuur gegeven dat hij nit het melksap van Plumiera

acutifolia had verkregen.
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lieb pleit, dan wordt do gemakkelijke ontleding (verzeepbaarheid)

door alkaliën on zolfs door watei' en dientengevolge do moeilijk-

heid om dociv omki'istallisoeron uit watei' oen zuiver praeparaat te

krijgen duidelijk.

Ton slotte voeg ik liier nog bij dat do koude waterige oplossing

van bot praeparaat van Peckölt zeer bruin gekleurd was en y.iovk

reduetieveimogon vooi' Fkiiling's proofvoeht bad ; dat bet bij bet

eerste uittrokken mot :izijna(Mboi- vrij voel l)i'uino, amor[»bo sb)f

terugiiet en ccist na lioili;idd omkristalbsooron uit watei"\'rijen

azijnaetber, mot groot voi'bes, /iiiver verkregen wei-d. I)e onzuivere

o-odoolton bevatten o-lueose.

Scheikunde. — He Ib^or lUKiiris lioozKnooM dool oonc mede-

deeling ovoi' „//c7 (jcdrdij der me>u/sels ran /.in'/.-ioilidr en

zilverloOideJ^

Jlot dubbolioirnle llgTo. 2AgI is bekend mIs een dei' fraaiste

voorbeelden van vahte stofleii die bij een i»e|);i;ilde tem|)er:ittiur oen

omzetting ondorgiuin, omdat deze stol' bij veiwariiiing tot 45" van

zuiver geel in oranjerood overgaat.

Over de vorantb'i'ing die liiorbij geschiedt was men lu't oelitor tot

dusverre niet eens; eensdeels word gedaeht aan oow omslag van de

verbinding zelve in oen amb'ic mo(H(i('atie
;
aiKknvleels nuM^nde men

dat bij 45^^ eene splitsing plaats liad in do twee samonslellondo iodidon.

Dr. Steger hoeft oj) mijn verzoek In^t voorbecdd nader onderzoobt

en is daai'bij tot het inzicht gekomen dat beide iodidon in vors(diil-

lendt! mongveiboudingen on bij vorsobillendo tempei'atnren z(M'r

onderscheiden van aard zijn.

Tndion wij uitgaan van gesmolten mengsels blijkt vooreerst dat

bot snudt[>unt van het TTgTo van 257° tot 212° verlaagd wordt door

bijmenging van Agl tot 14 mol. j)('t. Andorerzijds wordt het smolt-

punt van Agl verlaagd va)i 52()°—242° door bijmenging van S<)

mol. pCt. HgT-:.

Door eene nauwkeurige! bepaling van iiot tomperatuurinterval,

waarover bij zekei- mengsel de stolling plaats vindt, is nagegaan wat

er bij de stolling geschiedt. Oin dat mot eenige scherpte te kunnen

doen werd een bad van gesmolten ISaNOo -]- KNO3 gebruikt, dat

o-erooi'd werd en door i>'eschikto verhitting in staat stelde elke tem-

peratuur tusschen 200° on 500° naar verkiezing constant te liouden

of langzaam te wijzigen.

liet verloop der stolling bij de verschillende mengsels toont aan
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(lat er bij de stollihg twee soorten van merigkristallen ontstaan : aati

do HgTs zi)<le mot O—4 pCt. mol. Agl ; aan de andere zijde mot

18—100 pGt. mol. Agi. De eerste serie lieeft liet type van liet

rhombisclie HgTg, de andere dat van liet regnlaii'o Agl, die respee-

tievelijk van hunne smelt])unten bestaan tot 127° en tot 147".

Na de stolling is er dus een liiaat in de mengingsreeks van 4— 18

pCt. Alle mengverlioudingen hiertussclien bestaan dus na stolling

uit een eonglomeraat van de beide grensmengkristallen. Die van 4

pCt. ondei'gaan nabij 127° een omslag, omdat het IlgTg va.u rlioni-

biseh in tetragonaal verandert. De mengkristallcn van 18 p(Jt. en

me(M' Agl vertoonen mei'kwaardiger gedrag. Vooreerst zetten zich

bij afkoeling benedcui 157° d(^ mengkristallen, die de samenstelling

TTglo . 2 Agl hebben, plots(diiig om in eene verbinding van dez(;lt'de

samenstelling, hetgeen gepaard gaat met eene verandering van eene

paarsche kleur in rood.

Dit punt van 157° is nu volkomen te vergelijken met het stol-

punt eener eliemische verbinding, di(> /i(di afzet uit een vloeibaar

mengsel. Maar de analogie gaat verder. Indien zich eene chemische

verbinding uit eene vloeii)are oplossing afzetten kan van g(dijke

samenstelling, dan kan zij dat ook doen uit ojdossingen wi(M' sannMi-

stellingen in beide richtingen afwijken en dan geschiedt dat l>ij

temi)era.turen, die lager liggen dan het stolpunl der vhxMstof van

gelijke samenstelling. Zoo nu ook hier. Uit mengkiistallen die minde»-

Agl bevatten geschiedt de afzetting der verbinding Hglo. 2 Agl bij

temperaturen die dalen van 157°— 118°; uit die met meer Agl l»ij

temperaturen van 157°— 135°.

Verdere daling is onmogejijk omdat bij 118° en 135° twee punten

optreden die volkomen analogie vertoonen met die eutectischo })unten,

welke men ontmoet bij de stol) ing van vloeistofmeugsels, die slechts

ééne chemische verbinding afzetten. Zooals in zulke puntcMi d<^

overgeschoten vloeistof totaal stolt tot een conglomeraat van die

verbinding met het eene of het andere zijner bestanddeelen, zoo

slaan hier de overgebleven mengkristallcn om tot een conglomeraat

van de vei'binding llglo- 2Agl met hetzij llgl2 of Agl.

Bij de vloeibare oplossingen wordt de ligging van het eutectischo

punt bepaald door de snijding van de lijn voor de verbinding met

die der eene of andere component.

Laatstgenoemde lijnen loepen dan door tot de smeltpunten der

componenten.

Wu\Y komt in plaats daarvan de ovei-gangstcmp(M-atuur van TTgL

(127°) en Agl (157°). De lijn voor de transformatie van meng-

kristallcn in verbinding ontmoet dus ter weerszijden

:
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1^. de lijn voor de transformatie van regulair in hexagonaal AgT
welke door bijmenging van Hglg verlaagd wordt van 147°— 135°,

de ontmoeting vindt hier plaats bij 90 pCt. mol. AgI;
2°. de lijn voor de transformatie van rhombisch in tetragonaal HgTg

welke door bijmenging van AgI verlaagd wordt van 127°— 118°.

Deze laatste lijn is echter onderbroken omdat de menging niet continu

is van 4—10 pCt. De juiste samenstelling van de mengkristallon

in het euteclisch punt aan deze zijde is nog niet bekend.

Beneden 118° en 135° zijn dus alle gestolde mengsels getrans-

formeerd, hetzij in conglomeraten van dubbelzout met Hgis, hetzij

met AgI. Of in beide iodidon nog eene geringe bijmenging van

het andere iodide mogelijk is, is nog niet geheel zeker.

Komen nu deze conglomeraten bij verdere afkoeling ojj 45° aan,

dan slaat de veibinding om in een anderen toestand (rood in geel),

zoowel wnnneer deze zuiver is als wanneer zij mechanisch gemengd

is met rigl2 of AgI.

In overeenstemming met deze opvatting werd dan ook gevonden

dat deze omslagtemperatuur volkomen onafhankelijk was van het

totaal bedrasr der beide iodiden.

Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is echter niet de

juiste interpretatie van laatstgenoemden omslag die het verschaft,

maar de transformatiën die de mengkristallen, welke bij stolling

ontstaan, tusschen 157° en 118° ondergaan.

'Wij hebben hier het tweede voorbeeld, dat mengkristallen zich in

eene chemische verbinding omzetten ; het eerste voorbeeld is geleverd

door Adriani bij het racemische campheroxim. Wij hebben hier

echter het eerste voorbeeld dat zich aan die omzetting aansluit de

omzetting van de beide componenten, waardoor volkomene analogie

ontstaat met algemeen bekende verschijnselen bij vloeibare oplossingen.

In het bijzonder is deze vondst belangrijk, omdat zij een samen-

hang van verschijnselen betreft, die naar het mij voorkomt ook op-

treedt bij de vorming van ijzercarbide uit mengkristallen van ijzer

en kool, maar tot dusverre niet met zekerheid kon vastgesteld worden

door de zeer hooge temperaturen waarbij die omzettingen geschieden.
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Scheikunde. — De llcor P. van Romburgh doot eene mededeel ing :

y^Over het gekristalliseerde bestanddeel van de aetlierische olie

van Kaemjpferia Galanga L."

Destilleert men de rhizomen van Kaempferia Galanga L., een tot

de familie der Zingiberaceae behoorende plant, die op Java onder

den naam van kentjoer of tjekoer door de inlanders voor medisch

en culinariscli gebruik op kleine schaal aangeplant wordt, met water,

dan vei krijgt men aanvankelijk eene geringe hoeveelheid eener aethe-

rische olie, dio lichter is dan water. Later komt er een over die

zwaarder is on rijkelijk kristallen afzet, terwijl er ten slotte bijna

uitsluitend een gekristalliseerde stof overdestiileert. Men moet de

destillatie zeer lang voortzetten daar deze stof zeer moeielijk vluchtig

is. De opbrengst en ook de verhouding tusschen vast en vloeibaar

product liep bij verschillende partijen zeer uiteen; waarschijnlijk

zal de leeftijd der rhizomen hierop van invloed zijn, wat ik door

proeven met planten, die ik onlangs liet uitzetten, later zal nagaan.

De kristallen, die zich uit de olie afzetten, kunnen zeer groote

afmetingen veikrijgen, zijn sterk glanzend en doorschijnend en smelten

bij 50°. Uit alkohol laten ze zich fraai omkristalliseeren. In een 20

pCt. oplossing in alkohol bleek de stof inactief te zijn.

De elementair-analyse gaf getallen, die voeren tot de samenstelling

CjoHuOg, terwijl voor het moleculair-gewicht, bepaald volgens de

methode van Landsberger in aceton, 197 gevonden werd, (berekend

voor CjsHjj^Os 206).

Door verwarming met alkoholische kali ontstaat uit dit lichaam

bijna onmiddellijk een brij van fraaie kristalletjes van een kalium-

zout, waaruit met verdund zwavelzuur een in kleurlooze naalden

kristalliseerend zuur in vrijheid gesteld kon worden. In water, ook

bij kookhitte, is dit zuur moeielijk oplosbaar, in aether lost 't gemak-

kelijk op, uit verdanden methylalkohol laat het zich zeer goed

omkristalliseeren.

Het smeltpunt ligt bij 1G9°, do stof smelt bij die temperatiuir

echter tot een opaliseerende vloeistof, die eerst bij 185° geheel door-

zichtig wordt.

De elementair-analyse gaf getallen, die passen op een lichaam van

de samenstelling Cjo Hjq O3.

De oorspronkelijke stof hiermede C2 H4 verschillende, moet dus een

aethylester zijn. Om dit nader te bewijzen werd eene hoeveelheid

van 30 gram met waterige uatron verzeept en de ontstane alkohol

afgedestilleerd. Na behandeling met droog kaliumcarbonaat en recti-

ficatie over watervrij kopersulfaat werd eene bij 78° kokende vloei-
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«tof verkregen, die alle eigenschappen van aethylalkoliol vertoonde.

Van het zuur werd het kalium- en zilverzout gemaakt on geana-

lyseerd. De kaliumbepaling gaf 17.7 pCt. K (ber 17.G), de zilverhe-

paling 38.0(3 Ag (ber. 37.9).

Behandelt men een oplossing van het zuur in aethylalkohol met

gasvormig zoutzuur, dan verkrijgt men een met den oorspronkel ijken

ester identiseli product, bij 50" smeltende. De op analoge wijze bei'oidc

methylester smelt bij 90°.

In cliloi-oform opgelost, addeert zoowel het zuur als de ester 2

atomen bi'oom.

liet zuur vertoont noch aldehyde-, noch alkohol-, noch phenolaehtige

eigenschappen. Met joodwaterslof vei'hit, wordt er joodalkyl afge-

splitst. Eene quantitatievo bepaling volgens Zkiskl gaf een hoeveel-

heid joodzilver, eorrespondecrcnd met 10.85 })Ct. niethoxyl (ber.

17. 4pCt.).

Door oxydatie met kaliumpermunganaat in neutrale oplossing

geeft de ester een aangenamcn, aan meidoorn herinnerenden geur,

terwijl er verder een zuur ontstaat, dat identisch bleek met anijszuur.

De oxydatie van liet zuur in zwak alkalische oplossing verloopt

gemakkelijker; ook daaibij treedt do reuk naar anijsaldehyde op en

men veikiijgt een goede opbrengst aan anijszuur. Hieruit volgt dus,

dat de gi'oep OCIL; ten opzichte van de zij keten op den para-plaats

staat en in verband met het additievermogen is de foimule

OCITo
1.4 Cfi Hil piT _1 /-ITT (1001T

^'^^*^ '^^^ '''^^^'^ '^^^^ '^'^^'^' '^^'''^'^^'^^l'ij'iljjk

en zou dit dus p. methoxykaneelzuur zijn.

Inderdaad stemmen de eigenschappen ervan met die, welke men

voor dit zuur opgegeven vindt, overeen ^). Alleen vindt men niet

het eigenaardig gedrag bij het smelten vermeld, zoodat ik 't noodig

achtte het synthetische zuur ter vergelijking te bereiden.

Volgens Knoevenagel ~) verkrijgt men 't door condensatie van anijs-

aldehyde met malonzuur onder den invloed van alkoholischc ammo-

niak. Het volgens deze methode bereide zuur smolt eveneens bij

109° tot een opaliseerende vloeistof, die eerst bij 185° helder werd.

VoRLANDER^) verkreeg door condensatie van anijsaldehyde met aethyl-

acetaat onder den invloed van natrium den aethylester van het p.

methoxykaneelzuur. Deze bereidde ik mij eveneens, hij bleek iden-

') Til J^oilstein's ITaiulbiicli vindl men ten onrocliie vermeld, dat het p. methoxy-

kaneelzuur in gele naalden kristalliseert.

2) Berl. Ber. 31 S. 2(inf,.

3) Ann. der Chemie. 294, S. 295.
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tlek te zijn met het uit kentjoer verkregen product, terwijl het door

verzeeping- daaruit verkregen zuur bij smelting weer dezelfde eigen-

sohappen vertoonde als dat uit kentjoer.

Wat de oorzaak van dat eigenaardig gedrag is, dui-f ik nog niet

te -beslissen. Wellicht is er vorming van een polymeer bij in 't spel,

dan wel treedt het zuur in twee vloeibare isomeere modificaties') op.

Door verhitting boven het smeltpuut woi'dt het zuur weliswaar

langzamerband ontleed onder ontwikkeling van koolzuurgas, maar

indien deze ontleding tijdens de smeUpuntsbepaling reeds van eenigen

invloed was, zou zeer waarsehijidijk het smeltpunt bij herhaling der

proef vei-laagd worden. Dit is echter ni(»t het geval.

Door behandeling van het uit kentjoer verkregen zuur in alRoho-

lische oplossing met natriumamalgaam, ontstaat het door Will^) reeds

beschreven, bij 102° smeltende p. methoxyphenylpropionzuur.

De door denzelfden chemicus bereide methylester van methyl-narin-

geninezuur -'), welke identiek is met den methylester van p. metho-

xykaneelzuur, smelt evenals de door mij verkregen methylester bij

90°, terwijl het door additie van broom daaruit gewonnen lichaam

het smeltpunt vertoonde van den door Valkntini beschreven methyl-

ester van (libroommethylparacumaarzuur.

Er is dus geen twijfel meer over of de gekristalliseerde stof, di(^

het hoofdbestanddeel vormt van de aetherische olie uit Kaempferia

Galanga L.j is de aethylester van p. methoxykaneelzuur, een lichaam

dat nog niet in de natuur was aangetroflen en dat het betndckelijk

kleine aantal bekende aethylesters uit het jdantenrijk met een komt

vermeerderen.

Uit het vloeibare gedeelte van de olie kon ik, behalve natuurlijk

den bovengenoemden ester, ecne kleine hoeveelheid van een van

160"— 170° kokend terpeen en eene in vacuo bij ongeveer 150° kokende

blauwgroene vloeistof (waarschijnlijk een scsquiterpeen) afscheiden,

terwijl ei' bovendien de aanwezigheid uin een lager smeltend zuur

in aangetoond kon worden, met welks onderzoek ik mij nog bezig houd.

') Vergel.: Kuj)OLF Sciienck, Uiitersuclmiigen über die krystallinischen Flüssig-

keiten. Zeitsolir. i. phys. Chemie XXV, S. 387, XXVI I S. uj.

-) Berl. J'.er. XX S, 2530.

*) Berl. Ber. XX S. 301.
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Geologie. — De Heer yan Bemmelen biedt, namens den Heer

EüG. DuBOis, eene mededeeling aan: „Z)e grootte van den

h'ingloop der koolzure kalk en de ouderdom der aarde"'. I.

Evenals liet water door verdamping in de atmosfeer wordt opge-

nomen om daaruit weder naar de aarde terug te keeren, zoo zien wij

de koolzure kalk in een kringloop verkeeren, daar hier deze stof uit

het kalkgesteente v/ordt opgelost en door de stroomende wateren naar

de zee gevoerd, ginds door de werkzaamheid van organische wezens

weder in vasten toestand wordt afgezet.

De grootte van dezen kringloop is voor de geologie van bijzondere

beteekenis, omdat daarmede samenhangen vragen omtrent de vorming

van dat carbonaat door ontleding van silicaatgesteenten en omtrent

den tijd, welken de vorming vereischte.

Gaan wij bij het onderzoek naar die grootte uit van de beschou-

wing van het calciumcarbonaat in de zee.

De zee bevat op haren bodem en in zwevenden toestand een zoo

groote hoeveelheid van vast calciumcarbonaat, in den vorm van

resten van kalkschalen en skeletten van organismen, dat bij de

onophoudelijke beweging en de daardoor plaats hebbende vermenging

van het zeewater daarin wel calciumcarbonaat en -bicarbonaat als

bij den bestaanden koolzuurdruk en de bestaande temperatuursver-

houdingen van den dampkring verzadigde oplossingen kunnen worden

aangenomen.

Uit de door Dr. Ernst Cohen op mijn verzoek welwillend inge-

stelde proeven bleek zulks werkelijk het geval te zijn. Naar

W. DiTTMAR^) bevat zeewater gemiddeld aan calciumcarbonaat

0.345 pCt. van al de zouten. Bij een zoutgehalte van 0.035, dat men
als het gemiddelde der oceanen kan beschouwen, ^) zouden dus in

1 L. zeewater bevat zijn 120.7 mG. CaCOg en daarin 53.1 niG.

vastgebonden COg. Als gemiddelde van 26 watermonsters op ver-

schillende punten van den oceaan en op verschillende diepte genomen

is te berekenen 54.9 mG. vastgebonden CO2, terwijl bovendien

43.6 mG. CO2 in losgebonden staat bicarbonaat helpen vormen ^j. In

goede overeenstemming daarmede had Tornöe gevonden in Noord-

zeewater 53 mG. vastgebonden en 43 mG. bicarbonaat vormend

CO3 *). De resultaten van andere onderzoekers sluiten zich daarbij aan.

^) Eeport on reseurches iiito the composition of ocean water coUected by H. M. S.

Challeiiger. Challenger Jleports, Pliysics aud Chemistry. Vol. 1. Londoa 18S4 p. 204.

^) Vergelijk Dittjur 1. c. p. 201.

=*) 1. c. p. 215.

*) Bericlite der Norwegischen Nordraeer-Expedition. Abt. Chemie. Geciteerd bij

BoGCSLAAVsKi, Haiidbuch der Ozeanograpbie. Stuttgart 1884. Bd. I. p. 139,
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Wegens de groote gelijkmatigheid in de chemische samenstelling

van het water der oceanen kan men daarom wel aannemen, dat in

1 L. zeewater gemiddeld 120 tot 125 mG. koolzure kalk en daar-

onder ongeveer 100 mG. als bicarbonaat in oplossing zijn. Het

onderzoek van Dr. Cohen leerde, dat in kunstmatig zeewater, waarin

de zouten minus calciumcarbonaat naar de gemiddelde door Dittmar

aangegeven verhouding voorhanden waren, uit een overmaat van

gesuspendeerd poedervormig calciumcarbonaat en bij zoo langdurige

doorvoering van een hichtstrocm van 0.00045, alzoo een met het

gemiddelde overeenstemmend koolzuurgehalte, dat evenwicht bereikt

was, 125 mG. calciumcarbonaat in oplossing gingen.

Men kan aldus zeggen, dat in het zeewater de genoemde stof als

een onder den gegeven koolzuurdruk van onzen dampkring verza-

digde oplossing voorhanden is, en moet derhalve aannemen, dat al

de koolzure kalk, welke de rivieren onophoudelijk aan de zee toe-

voeren, overmaat is.

Onder de in zwevenden staat door de groote rivieren getranspor-

teerde stoffen is steeds calciumcarbonaat in aanzienlijke hoeveelheid

aanwezig. Enkele zich over langere tijdsruimten uitstrekkende, daarop

betrekking hebbende analysen mogen hier genoemd zijn. Schmidt ^)

vond bij 12 maandelijksche bepalingen voor het gehalte aan calcium-

carbonaat van het gesuspendeerde slib van den Amoe-Darja 17.0

tot 19.6, gemiddeld 18. 3 pCt., waaruit te berekenen is oen gemid-

delde hoeveelheid van 41.7 mG. van dat zout per L. water. Ballo"-)

bepaalde in het (in zoutzuur) oplosbaar gedeelte van 300 mG. gesus-

pendeerde stoffen per L. rivierwater 5.53 pCt. van het totaal dier

stoffen aan koolzuur gebonden kalk, alzoo 9 pCt. of 27 mG. CaCOs
per L. Het water van den Blauwen Nijl bij Khartoem bevatte,

naarmate het rivierpeil laag of hoog was, per L. 16.9 tot 62.1 mG.

koolzure kalk in fijn- verdeelden, zwevenden staat ^). Het slib, dat

de Nijl in zijn delta afzet bevat daarvan naar verschillende analysen

3.72 pCt,, ^) zoodat berekend naar het gemiddeld slibgehalte van

458 niG. per L., nabij de monden het Nijlwater gemiddeld 17 mG.

CaCOs iii zwevenden toestand zou bevat hebben.

Waar aldus een overmaat van gemakkelijk door de oplossende

') C. Schmidt und F. Doheandt, Wassermenge und Suspensionsschlamm des Amu-
Darja. Mémoires Acad. imp, St. Pétersbourg (7). Toine 25. n". 3. 1878. p. 31.

-) Chemische Uiitersuchuiiii; des Wassers des Donaustroines bei Budapest. Berichte

der Deutscheii Cheraischen Gesellschaft. 1878. p. 4i4.

^) A. Chélu, Le Ni!, Ie Soudan, TEgypte, Paris 1891, p. 25.

*) C. Schmidt, 1. c. p. 4U.

*) Chélu, 1, e. p. 2U3.
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agentia aantastbare koülziire kalk in (k liviiüen voorhanden is,

ligt de aanname voor de hand, dat ook in rivierwater de oplossing*

een verzadigde is, terwijl echter in het zeewater dit zout, wat zijn

absolute hoeveelheid betreft, in vergelijking met de overige zouten

op den achtergrond treedt, vormt het in het rivierwater bijna de

helft der in veel zwakker oplossing voorhanden zouten. Naar ecne

samenstelling door Sir JoiiN Murray ^) der aan Bischof, Rotii en

anderen ontleende analysen van 19 groote rivieren houdt 1 L. rivier-

water gemiddeld in oplossing 18G mG. zouten, waarvan 79.6 niG.

ealciumcarbonaat is.

Uit de door hun geologische strekking hoogst belangrijke experi-

menten van ScHLCESiNG ~), die, op dergelijke wijze als nu Dr. Ernst

CoHEN voor zeewater gedaan heeft, in zuiver water een overmaat van

pocdervormige koolzure kalk met lucht, die een constante hoeveelheid

koolzuur bevatte, in langdurige aanraking bracht, is aangetoond ^),

dat in 1 L. (huirvan bij gewone lucht (koolzuurdruk 0.0005) en

lö" temperatuur 74.6 mCr. ealciumcarbonaat kunnen worden opgelost.

De o})lossing geschiedt voor ongeveer 13.1 mG. als enkelvoudig car-

bonaat, onafhankelijk van den koolzuurdruk en zeer weinig- afhan-

kelijk van de temperatuur voor een grooter deel echtei-, namelijk

61.5 mG., als aan eene dubbele hoeveelheid COg gebonden bicar-

bouaat ; de hoeveelheid van dat gevormd bicarbonaat hangt, voor

een gegeven temi)eratuur, van den koolzuurdruk af. De waarde

van den koolzuurdruk en van de hoeveelheid bicarbonaat vormen

twee geometrische reeksen, maar de reden van de eerste is grooter

dan die van de tweede reeks. Bij 0.0008, dus ruim anderhalf-

voudigen koolzuuj'diuk bedraagt de als bicarbonaat opgeloste hoe-

veelheid 71.9. Bij 0.05, dat is het honderdvoudige van den kool-

zuurdruk van den dampkring vermeerdert de hoeveelheid van het

bicarbonaat slechts tot o46.9, dat is 5V2 maal. Stijgt de koolzuur-

druk tot 700 maal, dien in den dampkring, dan wordt de hoeveel-

heid gevormd ealciumcarbonaat slechts ongeveer 12 maal zoo groot

als bij een koolzuurdruk van 0.0005 eener atmosfeer. Van de kool-

zuurspanning hangt de hoeveelheid gevormd bicarbonaat zoodanig

1) On tlie total arniunl rainfall oti tlie land ol" the t^l()l)e, and tlie relation orrainl'all

to the anniial discharge of rivers. Scotlish Geographical Magazine. Vol. 3. Ediidjurgh

1887. p. 76.

-) Til. Sciil.OKSING, Sur la dissolution du carbonate de chaux par Tacide carbonique.

Coniptes rendus de 1'Acadcniie des Sciences. Paris. Tomé 71- (IS72) p. 1552—1556

en Tomé 75 (1873), p. 70—73.

'^) L. c. p. 1555.
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af, dat wanneer men die spanning ;c noenil, de hoeveelheid van het

^.0,3T8GG

biearbonaat //
= -^

. ScHLCEsiNü vond verder, dat met iederen
^ 0.92138

g-raad temperatuursverandering de hoeveelheid van het opgelost

biearbonaat ongeveer 1 pCt. verandert, namelijk stijgt bij verlaging

der temperatuur, daalt wanneer deze rijst.

Het getal door SciiLiKSiNü gevonden voor de hoeveelheid van het

bij den koolzuurdruk van den dampkring en 16° tempeiatuiir opge-

loste calciumcarbonaat ligt zoo nabij dat voor het gemiddeld gehalte

aan die stof van rivierwater,dat gemiddeld een ongeveer even liooge

temperatuur heeft (daar de gemiddelde temperatuur aan de oppervlakte

der aarde 15° bedraagt), dat men wel kan aannemen, dat de

groole rivieren do koolzure kalk in oplossing houden op dezelfce

wijze als dat in zuiver water geschiedt, deels als enkelvoudig

earbonaat, grootendeels echter als biearbonaat, en dat de hoeveelheid

van het dubbelzout daarbij bepaald wordt door den koolzuurdruk

van den dampkring.

liet aantal der analy^^en, wa iruit MüRUAY de boven niedegeleL'lde

gemiddelden tiok is daarvoor wel groot genoeg, maar het blijkt toch,

wanneer men de voorhanden betrouwbare analysen van rivierwater

vergelijkt, dat deze onderling tamelijk sterk afwijken, zoüdat het ge-

middelde slechts die beteekenis heeft, dat over het geheel de waarde van

de lioeveelheid opgeloste koolzure kalk schommelt om het verzadigings-

getal voor koolzure kalk in zuiver water bij den koolzuurdruk

van den dampkring. In sommige gevallen blijft het waargenomen

gelniltc daar beneden, meestal stijgt het erboven. Op een en dezelfde

plaats verandert liet gehalte van het rivierwater aan koolzure kalk

naar den waterstand. Stijgt het water, zoo neemt wel het slibgehalte

toe, maar het gehalte aan opgeloste stoffen en daaronder koolzure

kalk, vermindert. Enkele voorbeelden rnogen dat toelichten.

Kaar de waarnemingen van VoilL ') veranderde het gehalte van het

Rijnwater aan calciumcarbonaat, op dezelfde plaats, even boven Keulen,

geschept, van 52.37 mCr. per L. bij hoogen waterstand tot lÜD. 37 niG.

bij zeer lagen waterstand, dus in de verhouding 1 : 2. üie vermindering

van het gehalte aan opgeloste stoffen in het algemeen en aan kool-

zure kalk in het bijzonder, wanneer de afvoer van water grooter is

dan gewoonlijk, is een algemeen waargenomen feit, dat o.a. ook uit

langdurige en nauwkeurig aangewende bepalingen aan het Donauwater

') H. VoHL, Ueber die HertandUieile des Kheiuwassers bij Cölu. DixXglek's Poly-

technisclies Jouruul. Bd. l'JÜ. lS7i. p. 311 sqc|.
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door Ballo i) en Wolfbauer ~) eu van het water van de Maas

door Spring en Prost afdoende gebleken is. Wolfbauer vond

(p. 414), dat het slibgehalte bij 23 gedurende een jaar met tusschen-

ruimten van gemiddeld 16 dagen herhaalde bepalingen bleek te

varieeren van 9.6 mG. als minimum tot 331.3 mG. per L. als

maximum, welke beide getallen tot elkander in verhouding staan als

1 : 35, terwijl tegelijkertijd met het genoemde minimum van het

slibgehalte een maximum van opgeloste stoffen van 207 mG. en

tegelijk met gindscli maximum van het slibgehalte een minimum
aan opgeloste stoffen van 130 mG. per L, bereikt werd, welke

beide getallen tot elkander staau als 1.6 : 1.'^) Terwijl bij laag

water de Blauwe Nijl bij Kliartoem naar CaÉLU (1. c. p. 25) slechts

156.3 mG. en bij hoog water 1673.4 mG. slib per L. water voerde,

dus in de verhouding 1 : 10.7 was tegelijkertijd de hoeveelheid der

opgeloste stoffen bij hoog water nog iets, hoewel weinig hooger dan

bij laag water, steeg nl. van 201.4 mG. tot 232 mG. per L. De
opgeloste stoffen in het water der Maas bij Luik bereikten gedurende

een jaar een maximum bij laag water van 279 mG. per L. en een

minimum bij hoog water van 86.2 mG. per L. dus ruim het drie-

voudige van het minimum '). Die uitersten worden echter slechts

een enkelen dag bereikt. Over langere tijdsruimten zijn de ver-

schillen veel minder groot.

Voor de Elbe in Bohemen bedroeg bij 22 over een jaar verdeelde

bepalingen het minimaal gehalte aan CaO 20.3 mG., hot maximaal

gehalte 45 mG. per L. en even weinig aanzienlijke veranderingen ver-

toonden de hoeveelheden der overige stoften"'), terwijl die der gesus-

pendeerde stoften ''j van 1.13 tot 756.01 mG. per L. veranderden.

Wolfbauer bevestigde verder het reeds herhaaldelijk opgemerkte

verschijnsel, dat hoe zeer ook de absolute hoeveelheden der opgeloste

') M. Ballo, Chemisclie Uutersuclunig des Wassers des Doiuuistromes bei Biulapest*

Lc. p. 441— 445.

') J. F. Wolfbauer, Die clieniis he Zasamiiienset/uiig des Wassers der Donau vor

Wien im Jalire 1878. Sit/Aingsbericbt? der Math. Naturw. Classe d. Köii. Alvad. Wiss.

Wien. Bd. 87. p. 4U4— 424.

•^) Wolfbauer, 1. c. Tabelle p. 422.

"') W. Spring et E. Prost, Etude sur les eaux de la Meuse. Annales de la Socictc

gcologique de Bslgique. Tomé 11 (1883—1884). Liège 1883. p. 175.

^) F. Ullik, Beobachtungeu über die Bestiinmung der wahrend eines Jabres im

Protile vou Tetsclieu sicb ergebendeu Quautitatsscbwankuiigeu der Bestandtbeile des

Elbewassers uiid der von letzterem ausgeführten lösliobeu uud unlöslicben Stotïe.

Abhaiid. köii. böbmiscbeu Gesellscbaft der VVissenscbafteu. VI. Folge. 10 Band. Matb.

?^'aturn'. Classe. N", (j. Prag 188U, p. 31.

') ibid. p. 28.
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stoffen veranderen, de verhouding der bestanddeelen onderling ten

naaste bij onveranderd blijft ^). Iets dergelijks is ook van de in het

rivierwater zwevende deeltjes bekend en blijkt duidelijk uit de 12

maandelijksche analysen van het slib van den Amoe-Darja, medege-

deeld door SCHMIDT ^). Silicaten en kwarts bijv. varieerden daarin

slechts van 76.2 tot 79.86 pCt. Daaruit volgt, hetgeen voor de

navolgende beschouwingen van belang is, dat men de resultaten

van enkele analysen op bepalingen van absolute hoeveelhede.: eener

zelfde rivier mag toepassen.

Behalve die veranderingen in den tijd, die van den waterstand

afhangen, en die, naar men algemeen heeft waargenomen, hoogstens

en zeer voorbijgaand, de verhouding 1 : 3 kunnen bereiken, kent

men veranderingen van het kalkgehalte der rivieren naar de plaats.

Eenige rivieren hebben een hooger gemiddeld gelialte aan calcium-

carbonaat dan andere, ofschoon onder groote rivieren die verschillen

slechts gering zijn, veel geringer dan de tijdelijke, kortdurende ver-

anderingen. Maar ook in dezelfde rivier en zelfs over geringe afstanden

kan het gehalte eenigszins verschillend zijn. Dat bltek weder uit

de bepalingen van Vohl. Het op eenzelfdcn dag, zoowel bij hoog

als bij laag water, op drie verschillende punten, namelijk boven,

binnen en beneden Keulen, geschept water bleek op zijn loop voorbij

de stad rijker te worden aan koolzure kalk.

Hoeveelheid calciumcarbonaat, in m.Gr., bevat in 1 L. water van

den Rijn,

bij zeer lagen waterstand, bij lioogcii waterstand,

op 21 üctober 1870. op S Woveinbor 1870.

buveu Keulen 109.37 52.37

binnen Keulen 115.78 68.92

beneden Keulen 123.14 1U8.68

Deze verrijking is klaarblijkelijk toe te schrijven aan den invloed

van organische stoffen, koolstofverbindingen, welke in het water

geraken en daarin voortdurend geoxideerd wordend, zoolang ze aan-

wezig zijn meer calciumcarbonaat als dubbelzout in oplossing houden

dan het in het water geabsorbeerde koolzuur der atmosfeer alleen

zou vermogen te doen. Dat w^erkeiijk de organische stoffen in rivier-

water snel geoxideerd worden blijkt uit het door Ullik aangetoonde

feit, dat die stoffen in waterproeven, die eenigen tijd bleven staan

spoedig afnemen. Uit de door hem medegedeelde waarnemingen '^} is

af te leiden, dat gemiddeld in 24 uren 3.5 pCt. (van 1.7 tot 5.4 pCt.)

') 1. e. p. 415.

-) l.c. p. 31.

') 1. c. p. 6.

2

Verslagen der Aideeling Natuuik. Dl. IX. A^ lUOO/l.



( 18)

van de organische stoffen vergaan. Bacteriën en algen spelen daarbij

wel de hoofdrol en dragen aldus het meeste bij tot de zoogenaamde

zelfreiniging der rivieren.

Zeer leerzaam zijn in dat opzicht de onderzoekingen van het

water van meren, zooals dio voornam elijk door Delebecque zijn

medegedeeld. Daarbij is gebleken, dat het water van meren, gegoed

door beken en rivieren gelegen binnen stroomgebieden, die rijk

genoeg aan kalkgesteenten zijn, in het algemeen des te meer kool-

zure kalk in oplossing neemt, naarmate het oppervlak van het meer

kleiner is. De toename van den omtrek immers is geringer dan die

van het oppervlak, geschiedt in het algemeen slechts als de vierkants-

wortel van het oppervlak. Een meer, welks oppervlak bijvoorbeeld 1/9

is van dat van een ander meer, heeft, indien beiden gelijkvormig zijn,

nog \/3 van diens omtrek. Bovendien neemt dikwijls ook de diepte

met de lengte en breedte, hoewel geenszins evenredig daarmede,

af, zoodat het watervolume van kleine meren in vergelijking met

den omtrek zeer veel geringer is. Daar nu vooral van den omtrek

uit organische stoffen toegang tot de meren hebben is hot begrij-

pelijk, dat door de aanhoudend vloeiende koolzuurbron, w^elke deze

stoffen bij hun vergaan leveren, het gehalte van het water der

meren aan koolzure kalk, in den staat van bicarbonaat, onder overigens

gelijke omstandigheden, grooter is naarmate het meer kleiner is.

Forel ^) had er reeds op gewezen, dat in het bodemslijk van meren

des te grooter hoeveelheid oi'ganische afval voorhanden is naarmate

het meer kleiner is.

In de volgende meren, onderzocht door Delebecque^) vooral, alle

gevoed door wateren in overeenkomstige kalkterreinen stroomend,

is de invloed der grootte wel te herkennen.

Oppervlak, iu K.IVP. luhoud, iu M^. Ca Co^, iu niG. per L.

Meer van Genève -^j 582.40 88920000000.0 72.3

Lac du Bourget 44.62 3620.0 96.0

» d'Annecy 27.00 1123.5 123.7

» d'Aiguebelette 5.43 16G.6 126.4

» de Paladru 3.90 97.2 150.9

» de Nantua 1.41 40.1 154.5

> de Sylans 0.50 4.8 152 6

Iets dergelijks is bij rivieren waar te nemen. Op gelijke lengte is eene

groote rivier minder aan verontreiniging onderhevig dan eene kleinere

^) F. A. Forel, Le Lémaii. Etude liiunologique, Lausaune 1895. Toine H. p. 134.

2) Arcnivus des soiences pliysiqiies et naturelles. (3). Torae 27. Genève 1892. p.

569—570 en p. 134. Tomé 28 p. 502.

^) Naar Forel en Delebecque (zie onder).
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rivier. De afstand van Gonève tot Lyon is g-eriiigor clan die van Ontario-

nieer tot • Vaudreuil (boven Montreal). Tocii neemt de Rlione,

omdat zij tot Lyon, bij dezelfde lengte der oeverlijnen, slechts 1/45

van het water van den Sint Laurens-strooni bevat, veel meer organische

stoffen op en dientengevolge hield dan ook de Rhone bij Lyon ^)

in den winter L50, in den zomer 100 niG. CaCO^ per li. opgelost

de Sint Laurens-stroom ~) (op 30 Maart) slechts 80.5 mG., terwijl

in de groote meren ^^ aarvan zij het water afvoeren slechts ongeveer

evenveel Ca CO^ is opgelost als in zuiver water.

Zoetwatermeren met afvoer hebben, voor de beoordeeling van de

hier besproken vi'aagstukken, groote beteekenis wegens de vrij w^el

constante samenstelling hunner wateren, die een gevolg is van het

in vergelijking met dat van het aan- en afgevoerde water groot

volumen. Het meer van Genève bevat ongeveer 11 maal zooveel

water als het jaarlijksch debiet van de Rhóne bij Gencve bedraagt,

het Ontario-meer 10 maal zooveel als langs den Sint Laurens-stroom

ieder jaar afvloeit, het water van het meer van Annecy wordt in

3.3 jaar gemiddeld vernieuwd en dat van het meer van Paladru in

4 jaar ^). Aldus heeft een enkele analyse reeds veel waarde. De
verhouding van de koolzure kalk in het water van eenige meren zij

daarom nog iets nader besproken.

Zeer groote meren ontvangen betrekkelijk zoo weinig organische stof-

fen, en hun gehalte aan calciumcarbonaat staat aldus in zoo hooge mate

onder den invloed van den koolzuurdruk der atmosfeer alleen, dat

het met hetgeen door Sciilcesing experimenteel voor zuiver water is

vastgesteld overeenkomt. Naar 11 betrouwbai'c analysen van het

overigens slechts door tijdelijk en locaal minder volkomen menging

en wijzigingen van de temperatuur en den luchtdruk, en dan nog

weinig in samenstelling veranderlijk water van het meer van

Genève bevat dit per Tj. onder 175 niG. opgeloste vaste stoffen

74.9 mG. calciumcarbonaat ^). Delebecque ^) zegt, dat het eerstge-

noemde getal niet juist is; men vindt als gemiddelde van 33 door

hem medegedeelde bepalingen 169 mG. opgeloste vaste stoften per

L. meerwater, waarin derhalve 72.3 mG. calciumcarbonaat bevat

zijn. Het meer van Genève heeft een oppervlak van 582.4 K.M^.

een inhoud van 89 K.M^. en bij een gemiddeld jaarlijksch debiet

^) Naar Boussingaulï en Pasuuier, geciteerd bij G. Bisciiof, Lehrbucli der che-

mischen luid pliysikalisclieu Geologie. 2 Anti. Bd. I. üonu ]8()3, p. 272.
") Na;ir T. 8. Hunt, Geology of Canada 18(53, p. 507. Ook iu Pliilos. Magazine

(4). vol. 13, p. 2oU. Het water werd geschept aan liet Poiut des Cascades bij

A'aiidreuil, den 3Üsten Maart 1863.
^) Forel, 1. c. Toine T, p. 44(5, eu DELEBEcauE 1. c.

•) FoKEL, Le Léniau II, p. 587.

^) A. DELEBEC(iUEj Les lues francais. Paris IS'JS, p. l'.Jl en lUT-PJ?.
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der Rhóne bij Genève van 8 KJO. vertoeft het water dus, zooals reeds

is gezegd, gemiddeld ongeveer 11 jaar in dat waterbekken. Aldus

kunnen organische stoffen, die de aanvoerende rivieren in het rneer

brengen en die van de oevers daarin geraken nauwelijks merkbaren

invloed op de hoeveelheid van het opgeloste ealciumcarbonaat hebben.

Inderdaad bevat het water van het meer van Genève slechts weinig

organische stoffen, gemiddeld 5.5 mG. per L. ^), terwijl rivieren naar

Murray's opgaaf gemiddeld 19 mG. bevatten. In het water van de

Donau vond Wolfbauer wel slechts 5.6 mG., daarnaast komen

echter nog gesuspendeerde organische stoffen voor, naar Ballo 20

mG. per L., die in het meer van Genève zoo goed als geheel

ontbreken. Ullik ^) zag gedurende een jaar op slechts drie dagen

de organische stoffen in het water der Elbe beneden 6 mG. dalen

en vond voor het minimum 5 mG., voor het maximum 22.6 mG. p. L.

Het meer van Genève houdt daarom, in onderscheid met eveneens

in kalkstreken gelegen doch kleiner meren, nauwlijks meer ealcium-

carbonaat in oplossing dan beantwoordt aan de koolzuurspanning

in den dampkring. Stelt men met Delebecque, dat de laatste

0.00029 van haar volumen koolzuur bevat, zoo vindt men bij den

gemiddelden luchtdruk, die op het meer van Genève heerscht, van

730 raM., voor de koolzuurspanning 0.000425 en berekent daarmede

naar de formule van Schlcesing, dat 70.5 mG. ealciumcarbonaat

bij 16° temperatuur in 1 L. zuiver water als enkelvoudig- en als

dubbelzout kunnen worden opgelost, derhalve bij 9.6°, de gemiddelde

temperatuur aan de oppervlakte van het meer van Genève van 75m G. ^).

Bij het gemiddeld koolzuurgehalte der lucht op het noordelijk half-

rond van 0.000282 vol. pCt. ^) en den gemiddelden luchtdruk aan

de uitmondingen der rivieren in de zee van 762 mM., vindt men

dat 70.8 mG. ealciumcarbonaat in 1 L. water oplosbaar is.

De groote Noord-Amerikaausche meren, welker afvloeiing door den

Sint Laurens-stroom bezorgd wordt, hebben 425 maal het oppervlak

van het meer van Genève en ongeveer 500 maal diens inhoud,

terwijl het Ontario-meer, dat direct in den Sint Laurens-stroom

afvloeit, 34 maal het oppervlak en 40 maal het volumen van het

meer van Genève bezit. Door den Sint Laurens met een jaarlijksch

debiet van 364 K.M^., zou het Ontario-meer, indien zijn water niet

^) 1'oREL, Le LémaUj II p. 615.

2) L. c, p. 31.

^) Delebfxq,ue (Les lacs francais, p. 218) korat tot andere resultaten door abusie-

velijk de voluraenverhoudiiig van liet koolzuur iu de plaats van de spanning te stellen.

'') A. MüNTZ et E. AuBiN, üecherclies sur l'acide carbonique de l'air, Missiou

sclent. du Cap Horn 1SS2-1S83. lome III. Paris 18S6, p. A. 83.
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voortdurend vernieuwd werd, in ongeveer 10 jaren gelieel leeg-

vloeien. Ouder die omstandigheden kan men, ook op grond van eene

enkele analyse, aannemen dat het water van den Sint Laurens-stroom

boven Montreal, waar het zich nog slechts met een enkel onbedui-

dend riviertje veruiengd, slechts weinig rijker aan koolzure kalk kan

zijn dan het meerwater zelf. In goede overeenstemming met Bischof ^)

bereken ik uit de daar ook medegedeelde directe uitkomsten der

analyse 80.5 niG. CaCOs per L. Het gehalte van het Ontario-

meerwater aan dat zout zal aldus wel van dat van het meer van

Genève weinig afwijken.

Het water van het Peipus-meer in Rusland, een ander groot zoet-

waterbekken (van G238 K. M.^ oppervlak en 12 M. grootste diepte)

bevatte naar de analyse van C. Schmidt ^) in den zomer 67 mG.

Ca COs per L.

In het voedingsgebied van alle tot hiertoe genoemde rivieren en

meren zijn kalkgesteenten rijkelijk vertegenwoordigd. Ook bevat het

slijk van hunnen bodem veel calciumcarbonaat en bij alle voeren

de voedingsstroomen gemiddeld meer van dat zout in oplossing aan,

dan het meervvater bevat ^). Het slib van het meer van Genève

bevat gemiddeld 27.8 pCt. (minimum 14.9 pCt.) CaCOs*), dat van

het meer van Bourget s) 55.5 pCt., van Annecy 28 tot 79,pCt., van

Aiguebelette 29.7 pCt., van Paladru 84.7 pCt., van Nantua 56.3 pCt.,

van Sylans 73 pCt. ^).

Dat die wateren met Ca CO3 verzadigd moeten zijn blijkt aldus

duidelijk.

Wat de analysen van rivierwater betreft zij voornamelijk verwezen

naar Bischof en Roth '). Eenige betrouwbare en bijzonder belang-

rijke analysen mogen hier nog op den voorgrond worden gesteld.

Naar twee analysen van Yohl (1. c), eene bij hoog water en eene

bij laag water van boven Keulen geschept Rijnwater (binnen en

beneden Keulen heeft een tijdeliike toename van het gehalte aan

1) Gr. Bischof, Lehrbuch der cliemisclien und physikaliscben Geologie. 2e Auflage.

Bonn 1863, Bd. I, p. 271 u. 299.

^) Bulletin de TAcadéraie irapér. des Sciences St. Pétersbourg. T. 16. 1871. p. 192.

^) Naar Duparc (I;e Lac d 'Annecy, Archives des sciences physiques et naturelles.

(3). ïome 31. Genève 1894, p. 197) bevat het door 13 beken in bet meer van An-

necy vloeiende water gemiddeld 199.1 mG. CaCOj per L., dat van bet meer zelf

50 mG. minder. De overmaat wordt door algen, onder vorming van kalktuf, verbruikt.

Vergelijk ook Delebecque (Les lacs francais, p. 231) aangaande andere meren.

•) Berekend naar 15 door Fokel medegedeelde analysen (Le Léman, I. p. 122- 124).

^) Berekend naar de opgaven in Delebecque's Lacs francais, p. 91.

«) xVrcbives, Genève. Tomé 27. p. 573 eu Tomé 31. p. 197-

') J. RoTiJ, Allgemeine und cbemische Geologie. Berlin 1879. BK I. p. 457 soq.
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küolzine kalk plaats) bevat dit gemiddeld 80.8 mG. CaCOg per L.

BiscHOF vond gedurende laagwater bij Bonn 94.6 mG., J. W.
GuNNiKG O in Februari 1852 bij Arnhem 87.5 mG. Enkele andere

analysen van Rijnwater gaven iets liooger getallen, zooals die van

Freytag (boven Keulen in 1853 en 1855)132.3 en 134.1 mG. eu

Sainte Claire Devjlle (1848 bij Straatsburg) 135.6 mG. per L.

(aangehaald door Vohl).

De gedurende een jaar door Spring en PrüST dagelijks her-

haalde bepalingen van de opgeloste stoffen in het water der Maas
bij Luik, en de analyse dier stoffen, verzameld in dertien naar den

waterstand onderscheiden perioden, leeren, dat de Maas gemiddeld

90 mG. CaC03 por L. water bevat 2).

Naar Wolfeauer's analysen van 23, met tusschcnruiraten van

ongeveer 16 dagen, gedurende een jaar geschepte proeven bevat het

water van den Donau voor Weeueu gemiddeld per Liter 97.9 mG.,
naar ééne analyse van Ballo bij Budapest (midden November)
88.7 mG. calciuüicarbonaat.

De Embach boven Dorpat en de Welikaja bij l'skow, die beiden

in het Peipus-meer uitstroomen, bezitten 's zomers bij laag water 88,

resp. 82.5 mG. calciumcarbonaat opgelost per L. water ^).

De Syr-Darja bevat naar eene analyse van C. Schmidt (Mei 1S78) *)

86.4 mG. CaCOs per L. water.

De Blauwe Nijl bij Khartoem gemiddeld (van hoog en laag water)

77.5 mG. %
Uit de analysen van water van den Nijl bij Caïro medegedeeld

door CiiÉLU (p. 177) blijkt dat gemiddeld (bij 12-maandelijksche

waarnemingen) onder de opgeloste stoffen 42.5 mG. Ca O voorkomt,

hetgeen zou beantwoorden aan 96.6 CaCQo per L. Een deel van
die kalk is echter als sulfaat voorhanden, in welke hoeveelheid is

uit de, naar 't schijnt foutief wedergegeven overige resultaten der

analysen niet na te gaan.

Yan het water van den Mississippi, die ais zeer groote rivier, met

^) Onderzoek naar den oorsprong en de scheikundige natuur van eenige nederland-

sche wateren. Utreclit 1853, p. 66. — Ook in Journal fiir praktische Chemie, Bd. 61

(1854), p. 139.

2) Berekend naar de opgaven (1. e. 208 en 212) van de gedurende één jaar vervoerde

opgeloste stollen en het waterdebiet. — Vier analysen van Maaswater door Chandelon
(geciteerd bij Bisciiof) geven een gemiddelde van 86.3 m(x., een van Gunning (1. c.)

(bij Gravej 72 mG. per L.

•*) C. ScHMiBï, Bulletin Acad. d. Sciences St. Pétersbourg 1875. T. 20. p. 134.

^) Mémoires de l'Académie des Sciences de St. Pétersbourg (7), T. 29. p. 25 (1S81).

"*) Chéltj, 1. c. p. 25,
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een stroomgebied gelijk aan 16 maal dat van den Rijn, hier zeer

veel gewicht zou in de schaal leggec, zijn mij slechts twee analysen

bekend, eene van Ayequin i) en eene andere van Jones-). Naar

AvKQUiN bevatte in Augustus 1856 1 gallon water van den Mis-

sissippi boven New Orleans (bij Carrolton) 7.S07 grains calcium- en

magnesiumcarbonaat, naar Joï^ES bij New Orleans 1 L. 92.8 mCx.

CaCOs en geen Magnesia. Stelt men naar de gebruikelijke verhou-

ding 1 gallon water gelijk aan 70000 grains (tr.) dan zou uit'de analyse

van den eerst genoemden onderzoeker volgen, dat 1 L. water van den

Mississippi toen 95.8 u.G. CaCOg + MgCOs opgelost hield. Daar

magnesia in ieder geval slechts in geringe hoeveelheden voorkomt

blijken beide getallen goed met elkander overeen te stemmen. Stelt

men echter met Mellard Reade 1 gallon gelijk aan 56000 grains,

dan zou het getal voor de opgeloste carbonaten worden 130.4 mG.

Was een gallon bedoeld van 77000 grains (av.) dan zouden in 1 L.

water 87 mG. aardcarhonaten bevat zijn geweest. Naar de waarden

voor den jaarlijkschen afvoer van calciumcarbonaat en het water-

debiet van den Mississippi medegedeeld door Russell is een gehalte

van 75.5 mG. per L. te berekenen.

Het gemiddeld gehalte aan calciumcarbonaat van 20 rivieren

van Noord-Amerika, waaronder echter eenige van geringe grootte

zijn, is volgens Russell ^) 56.4 mG. per L.

Van de wateren van de Rio de la Plata, eene rivier die in grootte

van haar stroomgebied weinig voor den Mississippi onderdoet en een

aanzienlijker waterdebiet heeft, bestaat naar Mellard Reade „a

very exhaustive series of observations and analyses" door Juan J.

J. Kyle, gedurende 1873 en 1874 verricht, en waarvan hij de resul-

taten heeft neergelegd in een „pamphlet" van 11 paginas in 1873 te

Buenos-Aires verschenen, dat ik tot mijn leedwezen noch heb kun-

nen aanschaffen noch vermocht in te zien. Als gemiddeld gehalte

aan vaste opgeloste stoffen van 14 analysen van water, genomen

boven en nabij Buenos-Aires, geeft Mellard Reade Vews op en van

twee analysen in September Vsisü- Stelt men de 16 analysen gelijk-

waardig, zoo verkrijgt een algemeen gemiddelde van Vü02s of 0.166

mG. per L. water, een getal, dat zoo goed overeenstemt met wat

men bij de allermeeste overige groote rivieren heeft waargenomen,

!) A. AvEQUiN, Journ. Pliarm, (3). Vol. 37 p. 258, 1857. Geciteerd door T. Mellakd

Reade iu American Journal of Science (3) Vol. 29. 1885 p. 291.

-) AV. J. Jokes, Keport La. St. Board of Health 1882, p. 370, aangehaald door

J. C. EussELL in : Geological History of the Lake Lahontan, Monograph of the U. S.

Geological Snrvey, Vol. XI. 1885. p. 17fi, Table A.

2) 1. c. p. 175.

*) 1. c. p. 174.



dat bij (ie gelijkheid welke in de verhouding der opgeloste zouten

bestaat en waarin groote rivieren ook nauwelijks onderling afwijken,

men wel kan aannemen, dat calciumcarbonaat in het water der

La Plata-rivier in de gewone verhouding is op,a:elost.

Herinnerd mag hier nog worden aan de bij BisciioF (1. c. p. 271

en 272) medegedeelde 9 analysen van het water van de Theems,

die alle een hoog gehalte aan CaCOs aantoonen, namelijk van 115.

G

mG. tot 205.4 mGr. per L., evenals die van het water van de Seine

bij Parijs naar Poggiale^), waarbij gedurende een jaar gemiddeld

115 mG. gevonden werd en naar Sainte Claire Deville, die

163.5 m(jl. per Ti. in het Seine-water beneden Parijs vond. Deze

uitkomsten wijzen we<ler op de toename van het gehalte aan caleium-

carbonaat door verontreiniging van het water met organische stoffen ^).

Onder de kleinere rivieren zijn er vele, die over een kalksteen-

bodem stroomen of daaruit bronnen opnemen en zeer rijk aan opge-

lost calciumcarl)onaat zijn, gedeeltelijk, omdat ze nog niet verlucht

bronwater, dat onder een hoogeren druk COg heeft opgenomen,

bevatten, gedeeltelijk wegens hun meerdere bedeeling met organische

stoffen. Zij verliezen in hun verder verloop veel van dat kalkgehalte.

Eenige andere kleine rivieren, die over kristallijne silicaatgesteenten

stroomen, zijn daarentegen zeer arm aan calciumcarbonaat. Op dat

feit wordt onder nog nader ingegaan.

Wat de groote rivieren betreft kan uit bovenstaande gegevens en

beschouwingen blijken dat in het water, dat zij in de zee voeren

koolzure kalk opgelost voorkomt in eene verhouding, die over het

geheel weinig kan afwijken van die welke zou bestaan, wanneer

alleen het koolzuur van den dampkring daarop invloed had en een

overmaat van vaste koolzure kalk voorhanden was. Er vloeit wel

weinig rivierwater in de zee, dat niet gelegenheid gehad heeft zich

in de over den aardbodem algemeen verspreide kalkgesteenten met

koolzure kalk te verzadigen. En terwijl algemeen de groote rivieren

bij laag water iets meer calciumcarbonaat bevatten, daalt het gehalte

bij hoog water iets beneden het verzadigiugsgetal van zuiver water.

Neemt men aan, dat het water, hetwelk de rivieren in de zee brengen,

gemiddeld evenveel calciumcarbonaat iji oplossing houdt, als ia

zuiver water kan bevat zijn, laat men derhalve tegen den invloed

van het koolzuur, dat door het vergaan van organische stoffen

1) Jahresber. der Chemie 1855. p. 831.

2) H. M. WiTT, On tlie variation in the chemical composition of the Thames water.

Pbilos. Magaz. (4). Vol. 12. London 1856. p. 114—122, deelt nog een aantal analysen

van 't water van de Theems bij Kingston en Chelsea mede, volgens welke bijv, bij een

gehalte aan calciumcarbonaat van 137.3 mG, 23.3 mG, organische stoffen gevonden werden.
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ontwikkeld wordt, opwegen dien van de tijdelijke verdunning bij

hoog water en dien van de weinige direct in de zee vloeiende

rivieren, welke armer aan kalk zijn, zoo kan men daarmede niet

ver van de waarheid zijn ^).

De totale hoeveelheid van het water, dat de rivieren jaarlijks in

zee voeren is herhaaldelijk geschat; door E. Réclus ^) op 28000 KJP,
door A. WoEiKOFF ^) op 18800 K.M^, door Sir John Murray'^) naar

de beste voorhanden gegevens op 27000 K.M\ en de Lapparent

en Penck sluiten zich bij Murray aan.

Men kan dan naar Murray's getal, wanneer men tevens aan-

neemt, dat het water, hetwelk de rivieren in de zee storten per

Liter gemiddeld 7i mG. calciumcarbonaat bevat, berekenen, dat aldus

jaarlijks ongeveer 2 billioen KG. calciumcarbonaat, die als vast

gesteente een inhoud zouden hebben van ongeveer 3/^, K.M'^. en een

kubus zouden kunnen vormen van ruim 900 M. zijde, in opge-

losten staat in de zee gebracht worden.

Aangezien nu het zeewater met calciumcarbonaat verzadigd is,

de hoeveelheid van het zeewater niet merkbaar verandert en het,

eindelijk, geheel onaannemelijk is, dat die jaarlijksche overmaat

alleen of voor een groot deel zou dienen om het calciumsulfaat

der zee te vermeei'deren, daar laatstgenoemd zout slechts in

ongeveer de 10-voudige hoeveelheid van het calciumcarbonaat daarin

voorkomt en derhalve in slechts 800000 maal zoo groote quantiteit

als die jaarlijksche overmaat zelf bedraagt, moeten die 2 billioen KG.
calciumcarbonaat ieder jaar uit den opgeh)sten staat in den vasten

toestand overgaan. Dat zulks in hoofdzaak of geheel door de werk-

zaamheid van organismen geschiedt en, zooals men nu weet, grooten-

deels langs een omweg door calciumsulfaat heen, doet hier niets ter

zake. Dat, van den anderen kant, die nu in de zee weder vast

geworden koolzure kalk, eenmaal door do endogene krachten onzer

planeet opgeheven en tot land gemaakt, opnieuw in oplossing gebracht

en denzelfden weg zal gaan, volgt zoowel daaruit, dat reeds in de

archaeische formatie en in alle latere vormingen machtige kalk-

steenlagen voorkomen als uit het feit, dat alle rivieren en meren in

welker voedingsgebied geen kalkgebergteu voorkommen zeer weinig

1) Het bedoeld surplus, dat de organische stoffen ia het water geleidelijk ontwikkelen

kan den koolzuurdruk daarin nooit hoog doen stijgen, zooals reeds blijkt uit het

feit, dat geenszins altijd in den zomer de hoeveelheid van het opgeloste CaCOs
het grootst is; het grooter absorbeerend vermogen bij lager temperatuur overweegt

in den regel.

^) La Terre. Vol. I. 4rae Edition p. 5U-517.
^) Die Klimate der Erde. Jena 1887. p. 50.

') 1. c. p. 70.
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koolzure kalk in oplossing houden. De reeds bij BisCHOF geciteerde

voorbeelden van de Dee bij Aberdeen, welker bronnen in kristallij ne

silicaatgesteenten (graniet) gelegen zijn en die slechts 12.2 mG.

Ca CO3 per L. water bevatten en van de gletscherbeken Möll bij

Heiligenblut en Oetz bij Yent, die over kristallijne leien vloeiend,

slechts 8.4 resp. 4.5 mG. van dat zout per L. water in oplossing

bezaten, terwijl daarentegen de Lutschine bij Grindolwald, met kalk-

steen tot onderlaag, vlak bij den gietscher nog 40.5 mG. bevatte, mogen

hier als bewijs genoemd worden, dat verreweg het grootste deel van

het Ca CO3, dat de rivieren in de zee brengen uit kalksteengebergten

afkomstig is, welke uit reeds vroeger in de zee vast geworden cal-

ciumcarbonaat gevormd zijn.

Het water van de Elbe is, wanneer het Tetschen, nabij de noorde-

lijke grens van Bohemen, bereikt, nog bijna alleen in aanraking

geweest met kristallijne silicaatgesteenten en zandsteenen en alleen

in het silurische bekken van Praag ook met eenige kalkgesteenten.

Het bevat naar de in 22 perioden gedurende een jaar gedane bepa-

lingen van Ullik ^) slechts per L. 67.5 niG. opgeloste stoffen (excl.

de organische), waarvan 50 mG. calciumcarbonaat. Dat is niet meer

dan ongeveer de helft van hetgeen eene met organische stoffen zoo

rijk bedeelde rivier als de Elbe bij Tetschen zou kunnen opnemen,

indien hare wateren op zoo ruime wijze mot kalksteen in aanraking

kwamen als dat met de meeste groote rivieren het geval is. In het

slib zijn dan ook nauwlijks sporen van vaste koolzure kalk, per L.

water minder dan 1 mG. ^) aanwezig.

In zes meertjes van de granietstreken van het Plateau Central van

Frankrijk vond Delebecque slechts 18 tot 77 mG. opgeloste vaste

bestanddeelen, gemiddeld 39 mG. per L, water ^), terwijl 14 even kleine

meren van het kalksteenrijke departement Jura 108.6 tot 195.6, gemid-

deld 147 mG. vaste stoften per L. water opgelost hielden ^). De meren

van Gérardmer, in het departement der Yogezen en Issarlès (dep.

Ardèche), welker voedingsgebied in graniet gelegen is, houden per

L. water 5.9 en 10 mG. calciumcarbonaat in oplossing, die van

Chauvet en Pavin (Puy-de-Dóme) in bazalt gelegen, 6.8 en 15.7 mG.,

terwijl aan opgeloste stoffen in het geheel 21.1, 27, 21 en 79 mG.,

per L. daarin voorkomen *).

') Berekend naar liet totaal der jaarlijks afgevoerde opgeloste en der gesuspendeerde

stoffen (1. e. p. 53) en het jaarlijksch waterdebiet (p. 51). Op haar verder verloop heeft

de Elbe zooveel gelegenheid om stollen, en daaronder vooral koolzure kalk, op te

lossen, dat haar water boven Hamburg 237 mG. opgeloste stoffen per L. bevat.

(Penck, Morphologie der Erdoberflache, 'ötuttgart 1894. I Theil, p. 309.)

2) Archives et^. Genève 1892, (3) T. 28 p. 504.

3) Ibid. p. 503.

^) Berekend naar de resultaten der analysen medegedeeld door Delebecque, Les

lacs frauQais, p. 202—203, Vergelijk ook Carte Géologique de France au Vaoooo*

feuilles Épinal, Ie Puy en Brioude.
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t)e Rcicliel-See, een in liet Beiersche Woud in cordiëriet-gneis

gelegen bergmeertje met iifvlociing, bevat naar de analyse van

H. L. Johnson ^) slechts 2.22 mG. Ca COo per L. water. Het groote

Onega-meer ^), dat bijna geheel door Finlandsche granieten en dio-

rieten omgeven is, bevat slechts 10.8 mG. Ca CO3 per L. water.

Andere meren, die hun water geheel of grootendeels van diluviale

terreinen ontvangen, zijn even arm aan Ca CO3. Aldus het Starn-

berger meer (de Würmsee) in Beieren ^), dat slechts 4.8 mG. Ca CO3

per L. water in oplossing houdt en het Loch Kathrine in Schotland,

dat naar de analyse van Wallage*) per L. water slechts 3.7 mG.

CaO, die grootendeels nog aan SO3 gebonden zijn, bevat, en welks

voedingsgebied naar de beschrijving van Sir JoiiN Murrat en

F. P. PuLLAR ^) bijna geheel uit pleistocene klei-, zand- en grint-

vormingen naast grofkorrelige zandsteenlei (shistose grit) bestaat,

met eenige glimmerlei en zeer weinig dioriet, terreinen die geen van

alle koolzure kalkgesteenten bevatten; ook ontbreekt deze in het slijk

op den bodem van het meertje (l.c. p. 329). Ook de beide laatstge-

noemde meren zijn, als voorzien van ruime afvloeiing, met het meer van

Genève en de overige bovengenoemde kalkrijke meren, wat hun zeer

weinig veranderende en van de chemische gesteldheid van hun voedings-

terrein afhankelijke samenstelling betreft, te vergelijken. Evenzoo het

zeer groote Baikal-meer, dat door de Boven-Angara en de Selenga door-

stroomd wordt, bovendien nog een paar honderd kleinere rivieren en

beken opneemt en door de Beneden-Angara afvloeit. Zoover de streek

geologisch onderzocht is komen in het voedingsgebied van het Baikal-

meer, behalve diluviale vormingen slechts archaeische gesteenten, welke

laatsten echter mogelijk een weinig kalk bezitten, voor. Naar de

analyse van Schmidt ^) berekend, bevat zijn water (April 1877

onder het ijs geschept) per L. niet meer dan 40.1 mG. calcium-

carbonaat. Een ander, kleiner, ongeveer 150 KM^ metend bekken met

afvloeiing, het Tschaldyr-meer in Armenië, dat slechts uitloogings-

water van trachieten bevat, hield (28 Juli 1879) per Liter 42.5 mG.

calciumcarbonaat in oplossing. Dit, voor een in silicaatgesteenten

gelegen bekken, betrekkelijk hoog cijfer is wel te verklaren uit de

^) Liebig's Annalen der Cheuiie Bd. 93 (1855). p. 230,

2) C. SciiMiDT, in IkiU. Acud. St. Pctersboui-g- T. 28 (1883). p. 24S.

'*) Menüius, in Jaliresber. der Chemie für 1856 p. 765.

*) ileport of the British Association for the Advaucement of Science, held at Man-

chester 1861. London 1862. p. 94:.

*) Geographical Magazine. Vol. 25. 1900. Plate II.

6) C. Schmidt in Buil. Acad. St. Pótersbourg. ïome 24 (1878). p. 420,
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Voortdurende beweging van het ondiepe meer door heftige wlnd-

stooten, welke het melkachtig troebel houden i). ïen gevolge daarvan

kan namelijk de gesuspendeerde detrltus van het gesteente door

water en koolzuur gemakkelijker worden aangetast.

Naar de schatting van Tillo ^) beslaan de kristallijne silicaat-

gesteenten ongeveer V* van het landoppervlak der aarde, zeker veel

grooter oppervlak dan door de kalkgesteenten wordt ingenomen. Daar

nu toch de rivieren hun koolzure kalk voor het allergrootste gedeelte

blijken te ontleenen aan de kalkgebergten, volgt daaruit, dat de

nieuwvorming van de koolzure kalk uit kiezelzure kalk een zeer veel

langzamer proces is dan het oplossen van de gepreformeerde kalksteen,

en dat derhalve de boven berekende hoeveelheid van 2 billioen KG.,

calciumcarbonaat grootendeels een werkelijken kringloop vormt,

waarbij zich slechts weinig nieuw carbonaat voegt, ofschoon al de

koolzure kalk der aarde door ontleding van silicaten allengs moet

ontstaan zijn.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt, namens de

][eeren Ernst Cohen en H. Raken een opstel aan: „De op-

losbaarheid van koolzure kalk in zeeivater'".

Bij de opstelling cener theorie over den ouderdom der aarde was

het voor Prof. Eügène Dubois van gewicht nadere data over de

oplosbaarheid van koolzure kalk in zeewater onder de gewone omstan-

digheden wat temperatuur en barometerstand betreft, te bezitten.

Het is op zijn verzoek, dat wij een onderzoek uitvoerden, teneinde

die gegevens te verkrijgen.

De gang van zaken was, dat zeewater, in aanraking met damp-

kringslucht, (met normaal koolzuurgehalte) met koolzure kalk ver-

zadigd werd en dat na het intreden der verzadiging de hoeveelheid

CaCOg, die in een bepaald volume in oplossing was gegaan, langs

analytischen weg werd bepaald.

Inrichting der Proeven.

Wij bereidden eenige liters zeewater, daarbij als samenstelling

die aannemende, welke door Dittmar gevonden is ^j.

^) C. ScuMiDT in Mémoires Acad. St. Pétersbourg (7). Tomé 29 (1881). p. 4G en 48.

") Comptes Kendus Acad. des Sciences 1892. N*. 5.

=*) Eeport on the Scientific Eesults of the Voyage of H. M. S. //Cliallenger"

(1873—'76), Londen 1884, pag. 204.
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Hij geeft op bij 3,5 pCt. zoutgehalte

:

NciCl
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Er heeft verdamping van 't zeewater plaats, die wel is waar g-e-

riiig is, daar de luclit in den gasmeter waterdamp opneemt, doch

wij hebben er toch rekening mee gehouden en bij de vulling der

flesschen een merktoeken daarop aangebracht, zoodat de stand van

de vloeistof geregeld konstant kon worden gehouden.

De duur der verzadiging werd gevarieerd ten einde ei' zeker van

te kunnen zijn, dat er inderdaad evenwicht was ingetreden. Daarom,

werd, nadat 8 rlagen en nachten en nadat 17 dagen en nachten lucht

doorgeleid was, een analyse gemaakt; deze analyses gaven dezelfde

resultaten, zoodat men mag aannemen, dat 8 dagen en nachten reeds

voldoende zijn om het evenwicht te bareiken.

Yan tijd tot tijd werd het COrgchalte der doorgevoerde lucht

bepaald. Daartoe schakelden wij in de luchtleiding eer zij den gas-

meter bereikte, eene groote kolf van ± 5 Liter in, en lieten haar 1 a

IV2 uur ingeschakeld. Daarna werd door schudden met barytwater

en terugtitreeren met barnsteenzuur het C02-gehalte bepaald onder

inachtneming van temperatuur en barometerstand.

Na afloop der proef werd de luchtstroom afgebroken en lieten wij

het CaCOs bezinken. Daarna werd bij 15° C. gefiltreerd.

Analyse.

Onder de gegeven omstandigheden bevond zich na de proef in

het water 1)

:

1. Koolzuur in vrijen staat.

2. Neutrale koolzure kalk.

3. Zure koolzure kalk.

Door de heldere oplossing werd nu een stroom lucht geleid, die

in een 2 meter lange buis, gevuld met natronkalk en eenige

waschflesschen met kalioplossing geheel van COg bevrijd was.

Bij het doorleiden van een neutraal gas (resp. lucht) wordt het

koolzuur, zoowel het vrije als dat van de zure koolzure kalk, uit-

gedreven, terwijl er neutrale koolzure kalk neerslaat.

Afzonderlijk daartoe ingestelde proeven, waarvan de eene 4V2 uur,

de andere 100 uren duurde, bewezen, dat na 41/0 uur de ontleding

van de zure koolzure kalk en de uitdrijving van het koolzuur vol-

ledig is geschied.

De aldus voorbereide oplossing werd nu op haar koolzuurgehalte

(Ca CO;i) ondei-zocht door ontleding met H Cl en weging van het

!) Zie ümelin-Kkaut, llaiidbuch der Auory. Chemie 11, Ie Abt. (ISSüj S. o58.
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uitgedreven CO2 in natronkulkbuisjes , waarbij de methode van

KoLBE-FiiESENius ^) op den voet werd gevolgd.

Eesiiltaten.

Voor iedere analyse werden 300 cc. zeewater gebruikt,

a. Oplossing van CaCOg waardoor gedurende 8 dagen en nach-

ten dampkringslucht was gevoerd. Daarna gedurende 4^2 uur vol-

komen CO2 vrije lucht doorgevoerd, die met waterdamp verzadigd was.

Volgens de aanwijzingen van den gasmeter waren er in 8 dagen

en nachten 41100 Liter dampkringslucht door de oplossing gegaan,

d.i. per uur ± 108 Liter.

Drie koolzuurbepalingen, gedurende dien tijd op verschillende dagen

uitgevoerd, gaven als resultaat 0,0317; 0,0323; 0,0290 vol. proc.

CÜ2. Gevonden in 300 cc. oplossing, verzadigd bij 15°,O C. 16,2 mgr.

CO3 d.i. per Liter 53.94 mgr. CO2.

h. Oplossing van Ca CO3 waardoor gedurende 17 dagen en

nachten dampkringslucht was gevoerd. Daarna gedurende 100 uren

volkomen koolzuurvrije lucht, die met waterdamp verzadigd was.

Gevonden in 300 cc. 17.2 mgr. CO3 dus per Liter 57.27 mgr. CO2.

Wij vinden dus, dat bij 15° C. aan CaCOs verzadigd zeewater

een bedrag van 55,5 mgr. neutraal gebonden CO2 bevat.

Nu blijkt uit de onderzoekingen van Jacobsen^), TorN'jje ^) en

DiTTMAR '^) (Challenger Expeditie), dat het gehalte van zeewater

aan neutraal gebonden CO2 varieert tusschen 52.8 en 55 mgr. per

Liter.

Ons onderzoek leidt dus tot het resultaat, dat zeewater verzadigd

is aan koolzure kalk.

Amsterdam^ Scheikundig Laboratorium der Universiteit, Maart 1900.

Scheikunde. — De Pleer BAKriuis Roozeboom biedt een mede-

deeling aan van Dr. A. Smits: ^fiver een nieuwe methode voor

de nauwkeurige bepaling der koohpuntsverhooging^\

Door mij is vroeger een zeer gevoelige methode beschreven ter

bepaling der kookpuntsverhooging, waarbij gekookt werd in een

zilveren toestel, terwijl de druk constant gehouden werd. In vele

gevallen is het echter een voordeel te kunnen werken met glazen

toestellen, daar men dan voortdurend kan waarnemen wat er gebeurt.

^) Frksenius, Auleituiig zur (luaui. Clieni, Analyse, Bd. I (1875) § 419 ff'.

2' Liebig's Aiin. 167 S. l (1873); Jahresbericht der Coinuiissiou zur wi:?seusuliaft-

lichen Untersuchung der deutschen Meere ia Kiel. 1872-72, S. 43.

^) Den Norske Nordhavs-Expeditiou 1876-78.

(M.C.
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Daarom heb ik nog eens getracht in een glazen kookvat aan de

voorwaarden te voldoen, die vereiseht worden om vertrouwbare uit-

komsten te verkrijgen. De eerste voorwaarde is het wegnemen der

oververhitting en de tweede is, hot voorkomen van merkbare uit-

straling.

Een oplosmiddel of oplossing te laten koken zonder oververhitting

is ongetwijfeld het gemakkelijkst te bereiken door, inplaats van

directe verhitting met een vlam, het oplosmiddel in dampvorm door

het oplosmiddel of de oplossing te leiden.

Deze methode is reeds door Landsberger ^) toegepast ter bepaling

van het moleculairgewicht. Ik schreef reeds vroeger, dat ik deze

methode had aangewend, doch dat de nauwkeurigheid der resultaten

niet bevredigend was. Daar ik bemerkte, dat een van de redenen,

waarom het resultaat minder gunstig was, hierin bestond, dat er

merkbare uitstraling van de kokende vloeistof plaats greep, liet ik

Ïi toestel vervaardigen, waarmede deze uitstraling op de eenvou-

'ste wijze tot een minimum kon worden gereduceerd.

Beschrijving van den toestel.

A is het kookvat, 180 m.m. lang en 30 m.m. Avijd, dat van

onderen van een naar boven omgebogen

nauw buisje a ± S m.m. wijd, en van

boven van een wijdere zij buis b is

voorzien. Dit kookvat is geplaatst in

een kolf 13 met langen wijden hals,

± 50 m.m. wijd. De hals van dezen

kolf is van boven voorzien van een

zij buis C. liet kookvat A kan door

middel van een doorboorde kurk, die

in twee helften is gesneden, luchtdicht

in den hals van de kolf B worden

bevestigd.

Nadat de kolf B gedeeltelijk met

water is gevuld, wordt het kookvat

A van ± 25 c. cm. water voorzien

en door middel van twee halve kurken

_éi in de kolf B luchtdicht bevestigd. De

toestel wordt nu op een kopergaasje

geplaatst en verhit door middel van

een Argandbrander. Totdat het water

Tig- 1- kookt, blijft de zij buis C geopend.

Chemie XVII, i22, 1SS9.1) Zeilschr. f, Auor^
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Sluit men dan do zijbuis C, dan ontwijkt de waterdamp door de buis

a en verlaat, na door het water in de kookbuis gestreken ie hebben,

den toestel door de buis h. Zoolang de temperatuur van het water

in het kookvat beneden de kooktemperatuur ligt, zal er zeer merk-

bare condensatie van waterdamp plaats grijpen, die voortdurend

afneemt, totdat ook het water in het vat A kookt. Na 1 of 2 minuten,

heeft het water de kooktemperatuur bereikt, die constant blijft. Een

versterking van den waterdampstroom noch een verplaatsing van den

thermometer, heeft nu invloed op de aanwijzing van den thermo-

meter, mits een flinke dampstroom door de kokende vloeistof strijkt.

Uit het laatste blijkt dus, dat de menging hier het temperatuur-

verschil der verschillende waterlagen opheft.

Toen ik de proef nam met een oplossing was het resultaat eenigs-

zins anders. Ik bemerkte hierbij, dat, wanneer de waterdampstroom

af- of toenam, ook de aanwijzing van den thermometer een andere

werd. Het eigenaardige er van was, dat hoe sterker de waterdamp-

stroom was, dos te lager de stand van den thermometer werd. Het

kwam mij voor, dat dit verschijnsel op de volgende wijze moest

verklaard worden.

Waterdamp van 100° kan een oplossing, waarvan het kookpunt

boven 100° ligt, tengevolge van de, bij de condensatie van den water-

damp vrijkomende latente verdampingswarmte, tot het kookpunt

verhitten; daar echter de dampbellen de temperatuur van 100° bezit-

ten, zullen zij, met den thermometer in aanraking komende, dezen

afkoelen tot 100°. Hoe meer waterdamp met den thermometer in

aanraking komt des te grooter zal dus de afkoeling zijn en dit is

juist, hetgeen ik waarnam.

Om nu deze fout te elimineeren bracht ik in het kookvat een

cylinder van platinagaas, die van onderen was gesloten. De diameter

van deze buis van platinagaas was iets kleiner dan de diameter van

het kookvat om den stroom een gemakkelijken doorgang te verschaf-

fen. De hoogte van deze buis van platinagaas bedroeg ongeveer 5

cm., zoodat het kwik vat van den thermometer er geheel door

omgeven was.

Deze inrichting gaf het gewenschte resultaat ; het was nu volkomen

onverschillig of de stoom snel of langzaam door de oplossing streek.

De thermometer, in de oplossing geplaatst, bleek gQQXv invloed daar-

van te ondervinden. De menging was ook nu volkomen, daar bij

verplaatsing van den thermometer geen temperatuursverschil kon

waargenomen worden.

Terwijl bij de kookpuntsbepaling van het water verder niets bij-

zonders valt op te merken en de duur van de proef op zichzelf geen

3

Verslagen der Afdeeliag Natuurk. Dl. IX. A», 1900/1.
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invloed lioeft op den stand v.ui d(3n thermometer, is dit bij oplos-

singen niet het geval, daar door de plaatsgrijpende condensatie de

concentratie steeds verandert.

Bij het verhitten tot de kooktemperatiiur zal de grootste hoeveel-

heid waterdamp per tijdseenheid worden gecondenseerd. Is de kook-

temperatuur eenmaal bereikt, dan is de condensatie het kleinst en

wel bij de hier beschreven toestel zóó klein, dat het kookpunt ge-

durende ± 3 minuten tot op 0,001° constant blijft. Eerst daarna

wordt de verdunning merkbaar en het kookpunt daalt langzaam, het-

geen uit de graphische voorstelling blijkt.

Het is duidelijk, dat de concentratie, die de oplossing bezit op

den tijd, nadat het kookpunt

de helft van 3 minuten, dus

IV2 minuut constant geweest

is, het dichtst gelegen is bij

de concentratie, die eigenlijk

overeenkomt met de afgelezen

maximum-temperatuur.

Nadat dus gedurende IV2

minuut het kook})unt con-

stant is gebleven, moet de

proef onderbroken en de

concentratie bepaald worden.

Daar elke proef slechts eenige

^ ^ ^'^ minuten vereischt, kan bij

deze waarnemingen de mano-

1^493

],480

],470
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afkoeling hot kookvtit mot don thermometer aan een balans, waar-

mede nauwkeuri,!i>'heid van 0,01 gr. kan bereikt worden en weegt.

Tijdens het afkoelen kan er (^een damp ontwijken, daar er steeds

luchtbellen door het buisje a van buiten naar binnen dringen. Na
elke nieuwe toevoeging voert men dezelfde manipulatie uit.

Hooft men nu van te voren het kookvat -f thermometer loog

gewogen, dan weet men ook de concentraties van de verschillendo

oplossingen.

Waarnemingen met den Toestel.

Bij gebruikmaking van één toestel, dus onder de minst gunstige

omstandigheden, hob ik do kookpuntsvorhoogingcn van NaCl-oploS'

singen bepaald en hot volgende gevonden.

Na CL

Couceutratie.



( 36 )

werkiiio' is het gebruik van volkomen zuiver oplosmiddel, déuir dit

unders bij voortgezette koking geen stand s'astig kookpunt boiioudt.

Nadat ik met den nieuwen toestel reeds eenige voorloopige proeven

had verricht, werd bijna dezelfde toestel beschreven in het „American

Chemical Journal" April 1900 door 11. N. Mc. CoY. De gelijkenis

is zeer verrassend. Het eenige verschil bestaat hierin, dat het buisje

a, waardoor de damp in de oplossing wordt geleid bij CoY binnen

in het vat A is aangebracht, terwijl het zich bij mij er geheel buiten

bevindt. CoY heeft echter geen voorzoi'g genomen, dat de damp niet

met den thermometer in aanraking komt, en dit is om een groote

nauwkeurigheid te bereiken, zoo als wij gezien hebben iets essentieels,

daar alleen dan de kooktemperatuur onafhankelijk is van do mate

van verliitting van de kolf 13.

Amsterdam^ Scheik. Lab. der Universiteit, Mei 1900.

Scheikunde. — De lieer Bakhuis Roozhboom, biedt eene mede-

deeling aan, namens den Heer Ernst Coiip]N, getiteld : „Thcr-

7)10(1ijnamka der Normaalelementeny (Tweede mededeeling).

1. In mijn eerste verhandeling over dit onderwerp ') heb ik aange-

toond, dat de opvattingen, die tot dusverre lioerschten over het

mechanisme der reacties, die in de normaal elenientea verloopen,

onjuist zijn en door andere dienen vervangen te worden.

Bij het CLARK-normaalelement werd toen een zeer bevredigende

overeenstemming tusschen de ontwikkelde theorie en de metingen

gevonden.

Alvorens nu op analoge wijze de bestaande gegevens voor het

WESTON-normaalelement aan berekening te onderwerpen, een bere-

kening, die, gelijk later zal blijken, ingewikkelder is dan bij het

CLARK-element, zou ik omtrent dit laatste nog enkele punten nader

willen toelichten.

2. In de theorie en de zich daarbij aansluitende berekening der

vorige verhandeling werd aangenomen, dat het element was samen-

gesteld volgens het schema:

Hg—Hg2 SO4 — verzadigde zinksulfaatoplossing — Zn

terwijl voor de berekening gebruik werd gemaakt van metingen,

die aan elementen, als volgt opgebouwd:

1) Versl. Kou. Akad. van Wet. Dl. VIII. 1900, pag. 719.
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Hg- — Ilgs SO4 — verzadigde zinksulfaatoplossing — Zinkamalgaam

waren uitgevoerd, waarbij nog moet worden opgemerkt, dat het

amalgaam de samenstelling liad van 1 gewichtsdecl zink op O gewichts-

deelen kwikzilver ^).

Men zou nu de vraag kunnen stellen, of men die elementen theo-

retisch behandelen mag alsof de negatieve pool uit zuiver zink bestond.

Nu is door Lindeck '^) reeds in 1888 aangetoond, dat zink en

zinkamalgaam tegen dezelfde zinksulfaatoplossing hetzelfde poten-

tiaalverschil toonen, zoodra men boven een zeker minimum (± 2

procent) aan zink in het amalgaam komt ^).

Het in de CLARK-elementen gebruikte zinkamalgaam gedraagt zich

dus elektromotorisch als zuiver zink. Dat de aanwezigheid van het

kwikzilver geen invloed uitoefent, blijkt buitendien:

a. Uit Kahles waarnemingen, die aantoonde, dat elementen, ge-

konstrueerd met een geamaigameerde zinkstaaf in plaats van met 10

pCt. zinkamalgaam E. K. vertoonden, die minder dan 0,2 millivolt

afweken, van die der amalgaamelemcntcn, waarbij nog moot worden

opgemerkt, dat in die gevallen de amalgamatie slechts zeer opper-

vlakkig had plaats gevonden.

b. Uit Callekdar en Barnes medcdeelingen '^'), die steeds met

een geamaigameerde zinkstaaf inplaats van met amalgaam werkten

en toch volkomen identieke resultaten met Kaiile gevonden hebben.

3. Bij de amalgaam elemonton treedt er in het mechanisme een

nieuwe schakel doordien, bij den doorgang van 2 X 90540 Couloinbs,

het zink eerst aan het amalgaam onttrokken moet worden eer het zich

met SO4 tot ZnSO^ kan omzetten, dat dan de hydratatie aangaat,

die in de vorige verhandeling werd besproken.

Dat de warmteontwikkeling, die bij die zinkonttrckking aan het

amalgaam in het spel komt, van geen belang is, blijkt uit het feit,

dat zoowel voor de amalgaamelementen als voor die, waarin een opper-

vlakkig geamaigameerde zinkstaaf gebruikt wordt, de E. K. en

de temperatuurkoëfficient volkomen dezelfde zijn •'').

^) Zie Kahle, Wieuemanns Aiindcn, 51. 205 (1894).

-) Wied. Aim. 35, 311 (1888).

^) Zie, wat de verduncle aranlgamen betreft Linoeck, 1. c 32 k Ook Eiciiards

and Lewis, Proc. American Acad. of Arts and Sciences. Vol. XXXIV" (Dec. 1S98) 87.

Zeitscbrift fiir pliys. Chemie 28. 1 (1899).

^) Zie mijn eerste verhandeling.

*) Zie Wied. Annalen 65, (1S9S) 926. Crova, Ann. de chiin, et de pliysi(iue (3) 69,

458 (1863) had reeds gevonden, dat, wanneer men in een DANiELL-clement het zink

door zinkamalgaam vervangt, de eigenschappen van het element daardoor gelieel niet

veranderen,
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4. Het scheen mij van belang op het bovenstaande met nadruk te

wijzen, daar in tegenstelling tot de zinkamalgamen de kadmiuraa-

malgamen zich geheel anders gedragen en dit van belang wordt

bij de toepassing der in mijn eerste verhandeling uitgewerkte theorie

op de WESTON-normaalelementen, waarin de negatieve elektrode juist

door kadmiumamalgaam wordt gevormd.

Zoodra ik de nog noodig geworden gegevens experimenteel zal

hebben bepaald, hoop ik op de theorie dier normalen uitvoeriger

terug te komen.

Amsterdam, Scheikundig Laboratorium der Universiteit.

Mei 1900.

Scheikunde. — Do Heer Bakhuis Roozeboom biodt namens den

lïcer Ernst Coiien een opstel aan, getiteld: „Z>6?7i/W«^/o^ro^/e

van het Tin.^^ V.

1. In de tweede on derde mededeeling omtrent het eigenaardig

gedrag van het tin werd o.m. de snelheid besproken met welke de

reakties

wit tin —» grauw tin

en grauw tin —» wit tin

bij verschillende temperaturen verloopen.

Toen Werd vastgesteld, dat de omzetting der witte modifikatie in

de grauwe een maxima snelheid bij ongeveer — 48° vertoont, terwijl

boven de overgangstemperatuur, gelijk men verwachten kan, van

het optreden van een maximum niet sprake was.

Ik heb nu de omzettingssnelheid bij verschillende temperaturen

meer gedetailleerd onderzocht, waarbij een aantal merkwaardige

punten aan het licht zijn gekomen, die ik in het volgende nader

bespreken zal.

2, Een grooten dilatometer had ik met ongeveer ^/g kilo wit tin

(vijlsel) gevuld, dat met grauw tin geënt, in aanraking was met een

oplossing van pinkzout in absoluten alkohol (± 10 pCt. pinkzout).

Dezo dilatometer werd gedurende drie maanden bewaard in pekel,

welks temperatuur tusschen — 7° C. en — 4° C. varieerde.

Na verloop van de drie maanden waren er nog kleine hoeveel-

heden wit tin tusschen de grauw geworden massa in den dilatometer

waar te nemen. Ik stelde mij nu voor den dilatometer zóó lang

op — 45° C. te houden totdat er bij die temperatuur geen ver-
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andoring meer in den stand der vloeistofzuil in de kapiliair zotï

intreden. Dan kon ik er zeker van zijn, dat al het witte tin in de

grauwe modifikatie was omgezet. De kapiliair was zeer nauw gekozen.

Door uitweging met kwik was do inhoud over 1 mm. lengte bepaald

op 0,00037 omm. zoodat een verscliuiving van 1 mm. de omzetting

van 10 milligram wit tin in de grauwe modifikatie aanwees, wanneer
wij voorloopig nog voor de spec. gew. dier modifikaties 7.3 en 5.8

aannemen.

Om de temperatuur van — 45° gedurende langen tijd te hand-

haven, gebruikte ik vloeibaar ammoniak, dat voor dergelijke doel-

einden zeer aan te bevelen is. Een wijdmondstopfleseh van 1 Liter

werd bijna geheel met het vloeibare gas aangevuld en geplaatst in

een iets wijder batterijglas. De stopflesch stond op kurken, die

op den bodem van het batterijglas lagen. De luchtmantol, die de

stopflesch omgeeft, vormt een voortreffelijke isolatie. liet geheel

werd in een kist geplaatst, die met zemelen werd aangevuld.

De stopflesch werd van boven afgesloten met een kurk, voorzien

van een doorboring voor de dilatometer-kapillair, voor den thermo-

meter en voor een onder de kurk eindigende glazen buis, die door

het raam buiten het vertrek gevoerd werd.

"Wanneer de temporatuur der omgeving ongeveer 15° C. was,

behoefde ik iedere 24 uur slechts ongeveer 50 gram nieuw vloeibaar

gas toe te voegen om den dilatometer gelieel ondergedompeld te

houden.

Reeds zeer spoedig bleek de omzettingssnelheid bij — 45° uiterst

gering te zijn, hetgeen mij in strijd leek met de vroeger verkregen

uitkomsten, (zie Yersl. Kon. Akad. v. Wetens(3h. 1899, pag. 102,

Zeitschr. für phys. Chemie 30, 616 (1899)). Daarom werd het

onderzoek in deze richting op meer uitvoerige schaal ondernomen.

3. De grootc dilatometer werd geopend, het tin zorgvuldig met
verdund zoutzuur uilgewasschen (de tempei-atuur werd stcerls lager

dan 't overgangspunt gehouden !), met alkohol en aether behandeld

en daarna in vacuo boven zwavelzuur gedroogd. ^)

4. Ten einde nu de omzettingssnelheid wit tin -> grauw tin opnieuw

te kunnen onderzoeken, vulde ik een dilatometer (A) met 43,9334 gr.

van het preparaat, welks i'einiging zooeven beschreven is, en waarin

nog een zeker bedrag aan wit tin aanwezig was; 1 mm. stijging in

') Het pinkzout was op deze wijze <>eliOel veiwijdei'd ; bij scliiidden uiet water eii

onderzoek met Ag NO. kou chloor uiet meer worden aani>etooud.
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de kapillair wees aan omzetting- van 14 mgr. wit tin in de grauwö

modifikatie. Als meetvlocistof diende een 10 pCt. oplossing van

pinkzout in absoluten alkohol. De waarnemingen werden voortaan

uitgevoerd op de volgende wijze : wilde ik de snelheid bij zeer lage

temperatuur bestudceren, dan plaatste ik den dilatometer eerst in

een bad van smeltend ijs en water, waarin met een roerder van

WiTT met behulp van een heeteluchtmotor van Heinkici sterk

geroerd werd, en las den stand der vloeistof in de kapillair af.

Daarna werd de dilatometer in 't afkoelend bad gebracht (vast COg,

alkohol, vloeibaar NI-I3, verschillende kryohydraten) en daarin ge-

durende bepaalde tijden gelaten. Dan werd hij weer in 't ijsbad

gezet en de stand der vloeistof afgelezen. Door deze wijze van

werken wordt men onafhankelijk van kleine variaties in de tempo-

ratuur van het bad van lage temperatuur, hetgeen zeer noodzakelijk

is, daar de dilatometer tevens als uiterst gevoelige thermometer werkt.

5. Aldus te werk gaande, werd bij dilatometer A gevonden

:

T ABEL 1.

Oinzctling's- Wiiariioiiiiiigslijd
Temp.
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trent de verschillende veranderingen, die met verandering in vrije

energie gepaard moeten gaan, meer te weten te komen.

Een onderzoek in die richting hoop ik binnenkort te ondernemen.

8. In de eerste medcdeeling over de enantiotropie van het tin ^)

werd er terloops op gewezen, dat de snelheid van omzetting toe-

neemt, wanneer men de omzetting eenige malen in beide richtingen

heeft doen verloopen. Dit is juist, doch mij is nu gebleken, dat het

overgangspunt daarbij niet behoeft gepasseerd te worden, d.w.z. dat

bij blootstelling van het witte tin aan lage temperaturen,, die om-

zcttingssnelheid (bij dezelfde temperatuur) voortdurend toeneemt.

Als voorbeeld diene de gang van een dilatometer, die gevuld was

met 20.370 gram grauw tin en 19.040 wit tin, dat uit het grauwe

door verwarming was ontstaan ^)

:

TABEL III.

Temperatuur.
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die in de vroeo^erc medcdoelin"- ^) aan monsters van verschülencle

y,
Voorgeschiedenis^^ onderzoclit waren, van één bepaalde hoeveelheid

onderzocht.

TABEL IV.

Temperatuur.
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Scheikunde. — De Hoer Bakhuis Roozeboom doet, namens Ür. C.

VAN EiJK te Breda, eene mededeoling : y^Over de vormiug van

mengkristallen van Thalliumnitraat en ThaUimnJodid'\

1. Yan de vorming van mengkiistallen van nitraten met jodiden

is geen voorbeeld bekend. Yoorloopige proeven toonden mij aan, dat

waarschijnlijk bij meerdere nitraten en jodiden menging in den vas-

ten toestand plaats heeft. Nader onderzocht is nu het stelsel Thal-

liumnitraat-Thalliumjodid. Allereerst is nagegaan het verband tus-

schen de samenstelling van de gesmolten zoutmengsels en de samen-

stelling van de mengkristallen, die zich bij stolling daaruit afzetten.

2. Yan mengsels van verschillende concentraties van 100 pet.

TINO3 tot 100 pet. Til werd het begin en het verloop dor stolling

waargenomen.
mol. "/„ Tl I beginstolling eindstolling

O 206° 205°.4

l.C 207° 206°

4.1
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Duidelijk overzicht geeft de g-rafisclie voorstelling waarin ACB de

lijn der eerste stolpunten aangeeft.

De kristallen die zich afzetten

bij stolling van de mengsels van

O tot 9,9 mol, pet. Tl I zijn wit,

bij hooger Tl I-gehalte rood.

3. Uit het verloop van de

smeltlijn (type IV van Bakhuis

RoozEBOOM zie Zeitschr. für phys.

Chem. XXX 399), die van het

stolpunt van TINO3 af onmiddellijk

begint te stijgen, volgt dat zich

niet de enkelvoudige zouten, doch

mengkristallen uit de smelt afzet-

ten en wel tweeërlei soort, behoo-

rende bij de stollijnen AC en CB.

Bovendien is dit ook uit het vol-

gende te besluiten: 1° de kristallen

die zich afzetten uit mengsels van

O tot 9,9 mol. pet. Til zijn wit

en bevatten Tl I, waarvan de kleur

voor den dag komt bij lagere

temperatuur door de omzetting die

de mengkristallen dan ondergaan
;

2° zoowel bijmenging van Til bij

TINO3, als van TINO3 bij TIT

TINO3 (142°) èn van Til

(169° rood -^ geel) dalen.

4. Het verband tusschen de concentratie van de mengkristallen

en de concentratie van de smelt, is bij mengsels, waarbij de begin-

stolling lager ligt dan 300°, bepaald door de kristallen van de smelt

af te zonderen en te analyseeren (zie Zeitschr. für phys. Chem. XXX
432); bij hooger stollende mengsels afgeleid uit het verloop der

stolling.

420
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Zoo worden do lijnen AD en EB verkregen, die de samenstellin-

gen der witte en der roode mengkristallen aangeven, verkregen uit

mengsels met O— 10 en 10—100 mol. pet. Til. De tweede lijn EB
is niet zoo zeker als de eerste, daar bij de gebruikte methode van

scheiding van smelt en kristallen altijd nog een kleine hoeveelheid

van de smelt aan de afgezogen kristallen kan blijven hangen.

Bij de gesmolten mengsels die meer dan 10 mol. pet. Til bevat-

ten zal dit eene vrij groote afwijking kunnen geven bij de analyse

der mengkristallen, daar bij deze mengsels de concentraties van smelt

en kristallen meer dan 50 pet. verschillen.

Plet is dus zelfs mogelijk dat de werkelijke waarden nog iets meer

naar rechts gelegen zijn, dan door de analyse is gevonden.

Uit de lijnen volgt, dat de witte mengkiistallen van O—18 mol.

pet. TH kunnen bevatten, de roode van ± G5— 100 pet Til; zoo-

dat er een hiaat in de mengingsreeks is van 18—05 pet. Hierom

stollen alle mengsels tusschen deze concentraties bij 2 15°. 5 tot een

conglomeraat van de kristallen D en E.

5. Thalliumnitraat, bij gewone temperatuur rhombisch, is boven

142° rhomboedrisch, terwijl het gele Thalliumjodide in de handboeken

als regulair staat opgegeven. Prof. Sciïroeder van der Kolk had

de goedheid de kristalvorm, die bovengenoemde zouten bij stolling

aannemen te bepalen.

Het roodstollende Til bleek regulair te zijn, het gele daarente-

gen tweeassig. Thalliumniti-aat schijnt eveneens uit de smelt regu-

lair te kunnen kristalliseercn. Hiermede is in overeenstemming dat

zoowel de witte als de roode mengkristallen regulair zijn.

Breda., Scheik. Laboratorium der K. M. A.

Natuurkunde. — y^Over liet verband tusschen Straling en Mole-

culaire Attractie''. Door J. D. van der Waals Jr. (Mede-

gedeeld door den Heer van der Waals.)

Aan het einde van een opstel in de Versl. der Kon, Akad. van

Wetenschappen van Maart 1900 gaf ik het plan te kennen te onder-

zoeken of de ponderomotorische werking der .straling een verklaring

kan geven der moleculaire attractie. De weg, dien ik daartoe wilde

inslaan, was het oplossen van de bewegingsvergelijkingen van een

aantal vibratoren, die op elkaar werken en aan geen andere krachten

onderworpen zijn. Waren wij in staat die vergelijkingen op te lossen,

en bleek die werking voldoende om de moleculaire attractie te ver-
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klaron, dan zouden wij dnaruit kunnen afleiden of de grootheid a

uit de toestandsvergelijking een temperatuurfunctic is en zoo ja,

welke, en of de attractie inderdaad evenredig met het quadraat van

de densiteit is, of dat zij dit slechts bij benadering is.

Ik ben er ccliter niet in geslaagd de functieoplossing van dit

vraagstuk te vinden, ook niet voor het geval, dat wij met slechts

twee vibratoren te doen hebbon. De algemeene oplossing is echter

ook niet te gebruiken. Moleculaire krachtswerking doet zich toch

slechts gevoelen als de afstand der moleculen zéér klein is. Dan is

r— of t'—i zéér klein en zouden wij dus een zéér groot aantal ter-

men moeten opschrijven.

De volgende overwegingen kunnen echter strekken om voorloopig

na te gaan of de orde van grootheid van de ttralingskrachten dezelfde

is, als die van de moleculaire krachten, of dat deze zoo klein zijn,

dat wij genoodzaakt zijn behalve de stralingskrachten nog een andere

soort krachtswerking tusschen de moleculen aan te nemen.

Daartoe gaan wij na de hoeveelheid energie, die een stel vibra-

toren, die onder elkanders invloed staan, minder heeft, dan de som

van do energie, die iedere vibrator afzonderlijk zou hebben, als hij

met zijn eigen amplitude alleen in de ruimte was. Het verschil van

deze twee energiehoeveelheden is te beschouwen als de energie, die

de vibratoren zouden verliezen, als zij van uit het oneindige tot

elkaar werden gebracht, mits er voor gezorgd werd, dat zij gedu-

rende het geheele proces dezelfde amplitude hadden (d. w. z. dat

het proces isothermisch Averd uitgevoerd).

Een strenge oplossing van dat probleem zou zeer ingewikkeld

zijn en de energie van het veld zou daarbij zeker niet buiten be-

schouwing mogen blijven. Ik zal echter aannemen, dat de gezochte

energie in hoofdzaak wordt voorgesteld door:

Dat komt daarop neer, dat wij op een gegeven oogenblik het

moment van een vibrator o stellen en dan het verschil zoeken van

de volgende twee energie hoeveelheden

:

1^^ . De energie noodig om het molecuul zijn moment i te geven,

als het geen werking van andere moleculen ondervindt.

2'K De energie noodig om het molecuul zijn moment « te geven,

wanneer het zich bevindt in een gebied, waar de electrische ver-

schuiving de componenten /, g, h heeft.

Sommeeren wij die cnergie-hoeveelheid voor alle moleculen, dan
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hebben wij de energie, die molecuul I ten opzichte van molecuul II

heeft en die molecuul II ten opzichte van molecuul I heeft, ieder

afzonderlijk. Wij moeten de uitkomst dus door 2 deelen.

Waren nu de grootheden ojr en ƒ van elkaar onafhankelijk, dan

zou f Ox over alle moleculen gesommeerd o opleveren. Tengevolge

van de partieele ordening van de vibraties der moleculen ten opzichte

van de electrische krachten echter zullen ƒ en oi niet onafhankelijk

zijn. (Vergelijk: ,.Entropie der straling II," Versl. Kon. Akad. v.

Wetensch., Febr. 1900). Hetzelfde geldt natuurlijk voor ga,jQnhaz.

Ik zal aannemen, dat ieder molecuul gemiddeld de amplitude ob

uit het veld heeft opgenomen. Kenden wij uu g als functie van de

temperatuur en de densiteit voor iedere stof, dan hadden wij een

volledige oplossing van het vraagstuk. Wij kennen o echter niet

en kunnen slechts berekenen hoe groot g zou moeten zijn, opdat

de stralingskrachten rekenschap van de moleculaire attractie kunnen

geven. Wij moeten natuuilijk een breuk vinden en het is te ver-

wachten, dat dit niet een zéér kleine fractie zal zijn.

Voor / zal ik de waarde nemen, zooals die is berekend in „Entropie

der straling I", (Versl. Kon. Akad. v. Wetensch., December 1899).

Wij begaan hierbij de inconsequentie een waarde voor ƒ te nemen,

berekend in de onderstelling, dat de beweging geheel ongeordend

was, teiwijl de energie, die wij zoeken, juist een gevolg is van de

gedeeltelijke ordening. Een andere waarde voor ƒ kunnen wij echter

niet berekenen, als de wijze van ordening niet bekend is, en de

fout, die wij zoo maken, is waarschijnlijk gering.

Daar de waarde van g ay en h a. gemiddeld gelijk aan die van

fax is, zullen wij voor de energie kunnen schrijven

2
•"

en van a^ behoeven wij slechts die termen te nemen, die door do

veldkrachten zijn opgewekt, dus:

E=Q7iV'-G2(^f,cos-y-+f^sin--^J X

/ 2ut 2nt\
ibxi cos—^ + 0x2 sin

~7^J

b^i = P /i + 9fz ^'2 = — gfi+pf2

waarin
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? = ~ l;r

4 7i3 f

2 e2 1 /2;tY
3~ m fI,T/

2 «2 1 /2

F2e2

m /4 ;i2 |: y / 2 \2e* i /2 7r\6

2 71^ 2i nt
Gemiddeld zullen de termen die sin— cos bevatten wejjvallen

2 Tlt

eu ook die liet product fifo, bevatten. Daar nu zoowel si-u^ als

2 Tlt
. . o o

cos2 -— gemiddeld | is, eu /f, gemiddeld gelijk yV", vinden wij:

Voor -Tyl kunnen wij schrijven !»**-, waarin // voorstelt liet

aantal moleculen per volumen-eeulieid en « de grootheid, gedefinieerd

op pag. 352 (Yersl. Kon. Akad. v. Wetensch., Dec. 18911)- Voor «

mogen wij echter niet de daar berekende benaderde waarde nemen,

die slechts geldt voor punten op eenigen afstand van de bron.

Stellen wij een volumen-element voor door v" dr shi 6 dd d<p en

noemen wij den kleinsten tifstand, waarop twee moleculen elkaar

kunnen naderen (>, dan is

:

fc2 — 2 n~ÖF ^ ~ lil '" f^'^' *"' O dO d<p e-^-y-r

p O O

A A2 T^ ) ^ ï-2 A2

2 n a- I I 1 /•2 (//• sin O dO d(p . e-^f^'"

.. „ ,4;i2 3 ^2 9 4.t2
+ ~ir (/- + c2)

V

,7.

P o o

') Zie noot aan het eind vau dit opstel.

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. IX. A». 1900/1.
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/4;i2\2 1 An^ l 1

[irJ -^ '''^ ^ + -1^ -r (^ ^--' o- 1) + -^_^^- (3 cos^^ e + 1

Nemen wij in aanmerlcing dat

/difi O (10 = — en I 6in O coö" O dO =.

—

o

dan wordt dit

1 r r/4;i2y 4 4n" l 4 4 i
i2 — 2 n a^ I

.
1

. -- - .
\

•^' Stt J L\ A2 y 3 ^ a2 y2 3 ^ 7-»'

P

<3—-fr"' (?r .

De eerste term is dadelijk te integreeren eu geeft:

1 /4;r'2v2 4

2/f V A2 y 3
e—~i^P .

De twee andere termen zijn niet te integreeren. Laten wij echter

den factor e-^i^r -weg, dan wordt de laatste term overwegend en wel
1

12 —^ . De termen met kleine /• blijken dus, zelfs als men e—-i^>'

(Ja

weglaat, den meesten invloed te hebben. Dit is a fortiori waar als

men den factor e-^i^'' behoudt. Voor termen met zeer kleine r is

l
e--i^'' nagenoeg 1, zoodat 12 — - inderdaad een benaderde waarde

voor de integraal van den derden term is. Verder is groot ver-
(v3

11 i •• ^ /-^ ^^-
geleken bij

^
—

(^^) 5
zoodat wij bij benadering mogen schrijven

:

f :=: o )i — a .

Tl ^' (>3

Om de grootheid ir^ te bepalen merken wij op, dat bij een vibra-

tor de lioeveelheid energie, per seconde uitgezonden, gelijk is aan

2 8 71^'
,

-- 1 ., . , ..— — V-' -—-a-. Daar nu a = —- a- vinden wii:

3 1 A^ 1

32 Tf" F^ (fi
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waar / de g-emiddeld door een molecuul uitgezonden hoeveelheid

energie voorstelt. E. Wiedemajjn M berekent dat 1 n)olecuul platina

bij 1000° per seconde uitstraalt 8,3.10-^" Gr. cal. = 1,4.10-^ erg.

Nemen Avij de wet van Stepiiax aan, dan vinden wij voor / bij

ongeveer 0° de waarde

:

-^ 10-*^ erg. = 2.2 10-".

Voor de gezochte hoeveelheid energie vinden wij dus

:

9 1 „ A^ 1

Nemen wij de volgende benaderde waarden als bekend aan :

n= 5.101'J —= 107 ^)

^2

F=o.lOi" —— 2,5.1 0- 1« -)

(> = 3.10-s

Met behulp hiervan gaan wij eerst /; in een eenvoudiger vorm

brengen. Daartoe bepalen wij k uit de vergelijking:

g^ 1 / - 4: 71

Hiervan moeten wij den positieven wortel hebben, die ongeveer de

4 U'^

waarde 10^ heeft. Daaruit volgt dat 2 k^ klein is, vergeleken bij -r^,

zoodat wij bij benadering mogen schrijven

_ ^ c- 1 4 ;ï2

Dit gaan wij nader substitueeren in :

4 .^2 c 2 6'2 1 / ,
4 ;i3\

J- =k^ A — fX;'^ — 3^-—- 3).

>) Wied. Anii. XXXVII, 2, BI. 203.

2) LoRENïZ, Versl. Kon. Akad. v. Wetenscli., Maart 1S9S.

») Versl. Kou, Akad. v. Wetenscli., Febr. l'JOü, pag. 532.

4.*
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De term met f^^ mag weer verwaarloosd worden, en wij vinden :

T^ m 4 \mVJ \ T2

Deze grootheid is van de orde l(ji^ Het quadraat dezer grootheid

komt in den noemer van p voor en is van de orde 10-^. Deze term

mag dus verwaarloosd worden, daar de andere term van den noemer

hr~v^' J
^'^" ^^^^ ^^' ^^^ vinden wij voor ^>

:

3 j^y ^47i-\

j) = i Ji

2\2/ e2 \^ f4n^\^

3 / \7/i F/ V ï

of

Substituceren wij deze waarde voor jj in J^, dan vinden wij :

243 1 , A« ^2 1

512 71^ Vm(*-^

Wij zien dus, dat E zeer sterk van A afhangt, en dat de waarde

die wij vinden geheel beheerseht wordt door de waarde voor A, die

wij aannemen. Nu is de grootlieid / bepaald voor een continu spec-

trum en liet is niet direct in to. zien, welke waarde voor A wij nemen
moeten. Ik zal er mij dus toe bepalen te berekenen, welke waarde

A zou moeten hebben, opdat E gelijk wordt aan de energie der

moleculaire attractie, o is echter ook onbekend en om A te berekenen

moeten wij een waarde voor */ aannemen. Stellen wij nu cf = l dan

weten wij, dat wij o' te gioot nemen. De waarde van A die wij

daaruit berekenen is dus de minimum-waarde, die A moet hebben,

opdat E gelijk aan de energie der moleculaire attractie wordt.

De energie der moleculaire krachten wordt, zooals bekend is,

a
voorgesteld door — . Voor 1 c.c.M. lucht bij normale omstandig-

heden is dit 2700 erg. Voor l hebben wij echter genomen de

energiehoeveelheid door één molecuul platina uitgezonden. De

grootheid — moeten wij dus ook voor platina nemen. Daar stoffen

met groot molcculairgewicht ook een groote waarde voor a hebben,
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zullen wij a voor platina tion maal zoo groot als voor luclit nemen,

en dus stollen

— =27 .103.
V

Dat ])latina onder die omstandig'lieden een weinig stabiele of mis-

schien een labiele pbase zou vormen, doet natuurlijk niets terzake.

Vervangen wij nu 7^ door deze waarde van — en, verder alle

grootbeden door bun getallenwaarde, dan krijgen wij

:

27.10= = '^ i 05.10--'"- '•i-i"-;: 2,2.,0-n
512 n'' 3.10'« 27.10-24 '

of
9.512

X^' = 7l^'
10-24-

137,5 . 10.;T

Bij benadering vinden wij dus:

A = 3,10.10-*.

Bij 0° is de golflengte van in merkbare hoeveelheid uitgezondc^n

straling zeker gi'ooter dan 10-*, terwijl de grootste gemeten golf-

lengten ± 22.10-* bedragen. Dat wij dus voor A als minimum

3,16 .
10-* moeten nemen is geen onbevredigend resultaat.

Moge de numerieke uitkomst vvcgens de groote onzekerheid dei-

gebruikte getallen al geen groote v/aarde hebben, zoo pleit zij toeli

eer vóór dan tegen de onderstelling, dat de oorzaak der moleculaire

attractie in straling moet gezocht worden. Te meer, daar deze

onderstelling reeds gesteund wordt door haar eenvoudigheid. Wel

is waar zou een juiste berekening van de moleculaire attractie uit

de stralingskrachten vrij ingewikkeld zijn, maar aan het bestaan

van die stralingskrachten is niet te twijfelen en de vraag is slechts:

„zijn dat de eenige krachten, of bestaat er tusschen de moleculen

nog een ander soort krachtswerking, dat een verklaring der mole-

culaire attractie geeft?" En dan is zeker de aanname van het

eerste alternatief eenvoudiger, dan die van het tweede. Ondertusschen

zal nog door later onderzoek moeten blijken of deze onderstelling

in staat is de moleculaire krachtswerking meer in bijzonderheden

te verklaren.

yooL De hier oebe/.igile waarden voor /; en r/ zijn niet geheel dezelfde, als die ik:

ervoor oevonden heb op pag. 533 Versl. Kon. Akad. v. Wet., Febr. 190U.

In de daar opgegeven waarden koinea namelijk twee fouten voor. Ten eerste
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moeten beide grootlieden het tegengestelde teeken hebben. Ten tweede heeft Prof,

LüRENTZ mij erop gowe/.en, dat de tbrmnle, waarvan ik iiitga,en die ontleend is aan

formnle 111 van zijn verhandeling in de Arch. IScerl. XXV, .'>, niet geheel jnist is.

De twee termen van 1 11 moeten namelijk beide met 'f :j
verm.enigvuldigd worden.

Om dit in te zien zetten wij de reeksontwikkeling op pag. 4Sfi, die daar ten on.

rechte slechts tot x is voortgezet, nog twee termen verder voort, en vervangen dns de

daar voorkomende grootheid

dooi

r .

V

,.2r . r^ .. r"
X -1 X X

V ^ 2 r^ G V-'

Bij xi komen (hiardoor nog de volgende termen

. X I Of, r (ir -A -. x I o r" (fr .

Verwaarloo'/en wij de termen met — - en - , danr die van de orde ( -^777

zijn, ten ojuichle van die inet x en x en merken wij op dat integralen als

I
p„
— (/r' nnl zijn, wegens de symmetrie, dan leveren deze termen van X\ ^'p^hts

de volgende bijdrage tot ƒ

:

Nn is

r^ r r 3V , ril {x-^^
,

De twee nieuwe deelen van ƒ zijn dus tezamen:

— X I On \ :— f df^ —
;
x.

8 ;t F2 J ^'
i

r r^
j

\2 Ji F^

Wij moeten dit, om de daaraan beantwoordende deelen der oj) het ion in de

richting der .r-as werkende kracht te verkrijgen, vermenigvuldigen met 4^ tt f""^
ptj dr

en dan over het "'eheele ion integreeren. Dit geeft

:

,.'^2 1 .2

èxJ<v'rJc'»j|-^-^j*'-
e*
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3F^

Miiiir de tweede term is even groot nis de waarde, die men \erkrij<i;t, als men

{x—x')^ düor (?/

—

1/')- of (^— 2')-' vervangt, dus het derde gedeelte vai: hetgeen meu

verkrijgt, als men (.i-

—

a'f door /•" vervangt. De bijkomende kracht wordt dus :

X I o., dr I — dr x t= ji \
• i: I (>n (o dr — t

en vereenigt men dil met lil dan blijft slechts '|^ dezer laatste waarde over.

Pathologie. — De Hoor Mac (tILLAVRY biodt, iiamons Dr. .T. E. G.

VAN Emden, oen opstel iiiin : ^Orer dr bestendigheid der

a(j(jlutlneerende stoffen van het hloedseruni\

WiDAL on SiCARD^) en ook Achard en Bensaude=^) hebben mede-

o-edoeld dat het bJoedserum van patiënten lijdende aan febris typhoidea

en dat van tegen typhnsbacillen oeimniii niseerde dieren, maanden

lang' zijn ogghdi/natievermogen onverminderd blijft behouden : ja zoo

resistent zijn de ao-glutiiiinen, dat zij zelfs in besehimmeld en in rot-

tend bloedserum niet verloren gaan.

Met deze opgaven in strijd was mijne ervaring, dat serum na een

zestal weken wel degelijk een groot deel van zijn agglutinatie ver-

mogen verliest: dit was het geval mei sera afkomstig van typhus-

lijders en met sera afkomstig van tegen den Ixieilhis cm'ogenes goim-

mu niseerde konijnen.

Ook VAN DE Yelde^) had eene belangrijke daling van de aggluti-

natiotitre van bewaard serum waargenomen.

Naar aanleiding van mijne *) mededeeling onderzoeht van Houtüm^)

twee sera, die vijf en elf maanden lang in diehtgesmolten glazen

buisjes bij kamertemperatuur in het donker waren bewaard : de

agglutinatietitre was niet verminderd.

De oorzaak van de tegenstrijdigheid der genoemde resultaten

moest naar mijne meening gezocht worden in verschillen in de icijze

van bewaren van de sera.

De buisjes van van Houtum waren diehtgesmolten, de mijne daar-

entegen — waaruit telkens een weinig serum ter onderzoek werd

') Anuales de 1' Instit, Pasteur XI p. 35;i.

2) Bensaude: Le Phénomène de rAgglutination des Microbes. (Paris 1S97).

=>) Semaine mi'dic. 18i»8 p. .379.

*) Nederl. Tijdsciir. van (leneesk. 1898 H p. 342.

») „ „ „ „ 1898 II p. 841.
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genomen — waren afgesloten met wattenproppen, waarover kapjes

van papier of van bladtin.

De Yolg-ende proef nu leerde dat de wijze van afsluiting-, voor

het al of niet bewaard blijven van het agglutinatievermogen, van

beslissenden invloed is.

Serum van bekend titre werd bewaard in

1<^ buisjes gesloten met wattenproppen

2« „ „ „ kurk

3<= „ „ door dichtsmelting

4^ „ gevuld met Ih ^n dichtgesmolten

Na 4 maanden werd de agglutinatietitre opnieuw bepaald.

Het agglutinatievermogen van al de dichtgesmolten en gekurk e

buisjes was onveranderd gebleven.

Dat van de met wattenproppen afgesloten buisjes was ondanks de

duidelijk merkbare indamping, met uitzondering van ("'éne, zeer

sterk afijenonien.

De uitzondering betreft een verontreinigd buisje, waarin het serum

bedekt was door eene laag schimmel: dit serum had het agglutinatie-

vermogen ook onveranderd behouden.

Conclusie. Als de toetreding van de lueht is afgesloten of voldoende

beperkt, dan behoudt bloedserum zijn acjijlidinalievermoyen langer

dan wanneer de lueht vrijen toegang heeft.

Het ligt voor de hand te deuken aan den invloed van de Og der

lueht en nog niet voltooide proeven pleiten inderdaad voor deze mecning.

Van bfdang is het nu na te gaan of ook de [indere in het serum

voorkomende specifieke stoffen, met name de antitoxinen gevoelig

zijn voor de inwerking der lucht en of de werkzaamlieid van verschil-

lende geneessera niet bestendiger zal blijken, wanneer zij bewaard

worden in het luchtledig of in een indilierent gas.

Natuurkunde. — De Heer Kamerling h Onnes biedt aan

Mededeeling W. 57 uit het Natuurkundig Laboratorium te

Leiden. Dr. I^ II. Siertsema: „Metiiigen over de magne-

tische draaiing van het polarisatievlak in vloeibaar gewaakte

gassen hij atmosferischen druk. I."

1. Een gewichtig punt van onderzoek waarover metingen van

de magnetische draaiing van het polari.sati<3vIak licht kunneu ver-
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Spreiden, is de continuïteit van de optische eigenschappen van stoffen

onder verschillende omstandigheden van druk en temperatuur, in

het bijzonder bij verandering van aggregatictoestand. Berekent men
uit de waarnemingen de moleculaire draaiingsconstante

(),,^t ^), dan

zal deze grootheid in het algemeen van druk en temperatuur afhan-

gen, en men kan de vraag stellen hoe zij verandert bij overgang

van den gasvormigen tot den vloeibaren toestand.

Waarnemingen in deze richting zijn verricht door Becquerel en

door BiCHAT ^) met CSo en SO2 als vloeistof en damp. Uit deze

waarnemingen, wnarbij geone dispersiebepalingen zijn gedaan, volgt

dat de magnetische draaiing bij overgang tot den dampvorm
veel sneller afneemt dan de dichtheid en dat de formule van

R
Becquerel —

—

= Const. bij de verandering van nggregatie-
n\n^— 1)

-on

toestand blijft doorgaan.

Door mijne metingen over de magnetische draaiing in gassen •^)

werd ik er toe geleid mijn onderzoek in deze richting voort te

zetten, waartoe ook door de ruime hulpmiddelen, welke het Leidsche

laboratorium nanbiedt voor het werken met vloeibare gassen, aan-

leidin<r aaf.
)r>'

2. Bij de meting van de magnetische draaiing in vloeibaar

gemaakte gassen onder atmosferischen druk heeft men eenige bijzondere

moeilijkheden te overwinnen. Vooreerst moet men zorgen dat de

vloeistofcilinder, welke door den lichtbundel wordt doorloopeu, vrij

is van opstijgende gasbellen, welke bij onvoldoende beschutting mgaw
warmtegeleiding zich aan de wanden licht ontwikkelen. Dan moet

deze cilinder gesloten zijn door planparallele platen van zeer goede

kwaliteit, daar het bij deze metingen bezwaarlijk is de nicols in de

proef buis, dus binnen de sluitplaten te plaatsen, zooals dit bij de

metingen met gassen kon geschieden. Ook deze platen moeten tegen

warmtegeleiding en vooral tegen vocht worden beschermd, daar de

minste neerslag van ijs op deze platen voor de metingen zeer hin-

derlijk is. Hierdoor wordt het noodig meer dan één stel glasplaten

tusschen de nicols aan te brengen.

Wegens deze laatste omstandigheid moet men voor de meting

grootere draaiingen gebruiken dan bij het ondei'zoek met gassen.

1) Zie Versl. Kon. Akad. v. Wei. 1899/19U0 p. 292.

2) BECQUEaEi,, J. de Ph. ([) 8, p. IDS. P.tcuat. J. do Pli. (I) 8 p. 204, 9 p, 275.

*) Versl. Kon. Akad. v. Wel. 1899/190') p. 289. Aroli. iNéerl. (2) 2 p. 291

Corara. riiys. Lab. Leiden, Suppl. 1.
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daar door de glasplaten, hoe goed zo ook zijn mogen, de naiiw-

keuriglieid der instellingen steeds wordt verminderd.

3. Met de genoemde moi^ilijkheden is rekening gehouden l)ij de

samenstelling van den toestcd, afgebeeld in fig. 1 tot 3, samengesteld

uit glas en eboniet.

De proef buis, welke met het vloeibaar gemaakte gas wordt gevuld,

bestaat uit een glazen buis r/, gesloten door de glasplaten i, die

met vischlijm op deze buis zijn bevestigd. In de buis ligt door

middel van een paar voerende geelkoperen bengeltjes c eene losse

glazen buis rf, van dezelfde lengte als de proef buis. Door een paar

sehuin afgeslepen kanten bij e zijn de ruimten binnen en om de

buis met elkaar verbonden. Door deze buis d wordt bij de metingen

de lichtbundel gericht. De proef buis wordt met het vloeibaar gemaakte

gas gevuld tot even boven deze losse buis, die dus ook met de vloei-

stof gevuld, en tevens er geheel door omringd is. Mochten er nu

al enkele dampbelletjes ontstaan aan de wanden der proefbuis, zoo

zullen deze toch de vloeistof binnen in de buis d niet bereiken, en

het gezichtsveld niet storen.

De proefbuis is verder omgeven door twee glazen buizen f en a.

Door de openingen It en i kan de koude damp van de vloeistof in

de proefbuis de twee door deze glazen ingesloten ruimten achter-

eenvolgens doorloopen, en verder ontwijken <hwr de slang /.-, bevestigd

aan een ebonieten ring l om de laatste buis. De slang /.; leidt de

damp naar een caoutchouc zak, waarin zij voorloopig wordt opge-

vangen om later weer te worden verdicht. De toe;voer van de vloei-

stof geschiedt door eene opening in de ebonieten moeren m^ welke

tevens dienen om de verschillende glazen buizen aan elkaar te verbinden.

Yoor het vullen dient de staalcapiUair a (fig. 3) die door de ope-

ning in de moeren m (fig. 1) wordt gestoken tot in de proefbuis,

en daaraan wordt bevestigd door het dopje h (fig. 2). Na de vulling

wordt deze capillair verwijderd, en de opening door een stopje gesloten.

De twee glazen buizen ƒ en </ zijn gesloten door de ebonieten dop-

pen «, waarin nog als pakking de caoutchoucringen o. De doppen

zijn aan elkaar bevestigd door zes trekstangen van geelkoper. De

sluitplaten h van de proefbuis worden op hunne plaats gehouden

door de ebonieten ringen p in de doppen n. Deze sluitplaten zijn

verder van de buitenlucht afgesloten door de glazen 9, opgesloten

door de moereu r met de pakking s van leer. Deze laatste glazen

worden op hunne beurt weer beschermd tegen aanslag van ijs door

de luimten, afgesloten door de glazen «, welke ruimten door middel

van de ebonieten buisjes u met droge lucht kunnen worden gevuld.
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of door p2^5 '*" ^^^ze ruimten te breno^en ^). Ook de ruimten

tussclien do glixzen h on 7 worden droog- oehouden door PoO^ in

ebonieton bakjes v. De moeren lo met leerpakking- 011 riiigeu c dienen

tot bevestiging van de glazen t.

4. Het magnetiscb veld wordt verkregen door een draadklos met

24 lagen van 4G windingen van draad van G mm. dik, waardoor

een stroom van tot 70 amp. kan gaan. De stroomloop en de ver-

binding mot den dynamo zijn op dezeltde wijze ingericbt als bij bet

onderzoek met de gassen ^j. Alleen is de sbunt") uitgescliakeld en

vervangen door den slmnt van een AVESTON-millivoltmeter, waarop

do stroomsterkte direct wordt afgelezen tot op Vio anipère, eene

uauwkeurigbeid, die bier gelieel voldoende is.

In de kern van den draadklos, welke eene inwendige middellijn van

14 em. beeft, w^ordt de boven onder § 3 besebreven toestel opgesteld,

en kan daarin, indien dit noodig is, tegen warmtestraling van den klos

worden bescbermd door eene laag wol of eene watercirculatie.

5. Het optiscbe gedeelte komt ook grootendeels overeen met de

inriebting voor bet onderzoek met gassen. Ook bier doorloopt bet

licbt van eene booglamp of van de zon acbtereenvolgens collimator,

polarisator, proef buis, analysator, prisma en kijker. De analysator is

draaibaar in een cirkel, waarop minuten kunnen worden afgelezen,

en de instellingen bestaan in bet draaien van dezen analysator, tot-

dat de zwarte band in bet spectrum den gewenscbten stand inneemt.

P>ij bet gebruik van booglicbt wordt bet spectrum gecalibreerd

door in den collimator bet licbt te laten vallen van een kwikboog-

lamp naar Arons—Lummer. Met bebulp van de lijnen van deze

licbtbron en van eene met zonlicbt bepaalde dispersiekroinme van

het prisma kan steeds de kijker op eene bepaalde golflengte waarden

ingesteld.

6. De minste moeite leveren de waarnemingen op met vloeibaar

CH3 Cl. Hier volgen eenige voorloopige metingen, gedaan met door

berbaalde destillatie gezuiverd cbloormetbyl, vloeibaar onder atmos-

feriscben druk bij —23°. Uit deze metingen kan worden afgeleid,

dat de dispersie ongeveer dezelfde is als bij de meeste gassen (zie

de krommen en tabellen in bet Verslag der Yergad. Dec. 1898),

zooals blijkt uit de volgende cijfers. Hierbij stelt cojcod de verbou-

ding voor van de draaiing tot die voor Natriumlicbt.

'j Vergel. de Cryostaat Verslao- Kon. Akad. v. Wetensoli. Sept, 1899.

2) Zie Verslag kon. Akad. v. Wet. Uec. 18U8, tig. I.

3) Zie 1. e. lig. l. T.
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A (uluin) CH3CI

0.031 0.90

0.540 1.17

0.480 1.58

0.449 1.70

0.435 1.90

(u/ui)) gassen

0.87

1.17

1.53

1.76

1.90

'^fV.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlinoii Onnes biedt aan Mede-

deeling N". 5(5 uit liet Natnurkuiulio^ Laboratorium te Leiden,

Dr. CiT. M. A. Hartman: y,Over de condpnsnlie-verschij)}><eh'n

hij meufjiicls in de nahijlteld van den h'itiscJiefi 1opd(nuV\

\. In een mededeeling van Duhem ^) wordt de stelling uitgesproken,

dat bij een mengsel van twee geheel mengbare stoffen de experimen-

teele en de theoretisclie isotberm voor eenzelfde temperatuur, gelegen

tusschen plooipunts- en kritische rnakpunts-temperatuur, elkander in

het gebied der labiele toestanden tweemaal zouden snijden.

Op bladz. P)l en in stelling I van mijn proefschrift 2) heb ik er

de aandacht op gevestigd, dat deze meening in strijd is met de

theorie omtrent meng-

sels van VAN DEll

Waals ^). Het vol-

gende diene tot nadere

toelichting.

De ware toedracht

-^^^ der zaak blijkt uit

^~
-^. s^ nevensgaande, aan mijn

proefschrift ontleende

figuur, waarin is aan-

^'* 1" gegeven de loop van de

lijnen van gelijken druk

op het j/z-vlak, gepro-

jecteerd op het iv F-vlak,

in de omgeving van

het gebied der retro-

grade condensatie.

Dat aldus de loopFio;. 1.

1) Proccs-Yerbaux des si'ances do la Soc. des Sc. pliys. et nat. de Bordeaux, 1899.

) Metingen omtrent de dwarsplooi op liet ij,-vlak van van dek Waals bij mengsels

van ('liloormetliyl en Koolzuur. Leiden, Juni 1S99.

^) VAN DKK iVAALS, Arch, Néerl. XXIV, p. 1-50, 1882.
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der rlruklijnen moet zijn, volgt uit de formule van vak der Waals,

geldende voor alle punten van de connodale lijn op het ^-vlak:

zooals op bladz. 30 van het proefschrift is aangetoond.

Daar het tweede lid van deze vergelijking steeds positief is

(of zooals in het plooipunt P gelijk aan nul, tegelijk met —-),
"^

d:v "'

hebben de beide factoren van het eerste lid steeds hetzelfde teeken.

In het kritisch raakpunt A', waar oneindig groot is, zal dus

ook in projectie de raakkoorde aan de druklijn raken ^).

In elk punt tusschen P en li^ waar, zooals uit de figuur volgt,

dP
. „ . /9I^\ V'—V

•-— negatief is, zal derhalve (
—— J

grooter zijn dan —;

,
of in

dx \ d't" ^ j, X —X

woorden : de druklijn zal aldaar ten opzichte van de .t-as sterker

hellen dan de raakkoorde.

dP
In het andere uiteinde der raakkoorde, waar positief is, zal

dx

daarentegen de druklijn minder hellen.

Voor drukkingen tusschen Pp en Pr liggen derhalve in projectie

de druklijnen in het labiele gedeelte tusschen de raakkoorde en de

connodale lijn, zoodat de projectiën van raakkoorde en druklijn voor

een zelfden druk tusschen P en i? elkander niet kunnen snijden.

Voor drukkingen kleiner dan Pr zullen in projectie raakkoorde en

druklijn elkander slechts in één punt S snijden. De lijn, waarop

deze snijpunten liggen, strekt zich over de geheele breedte der plooi

uit en eindigt in het kritisch raakpunt P.

Beweegt men zich nu met kleiner wordend volumen langs een

lijn ;*• = xy zoo zal men de condensatie-verschijnseleii uit de figuur

kunnen opmaken.

') VAN DER Waals, 1. c. p. 15; in deze formule is onderscheid gemaakt tusschen

P den twee-phasendruk en p deii druk in eenig punt van het »^-vlak. V, x en

F', x' hebl)en dan op de coëxisteerende phasen betrekking.

2) VAN DER Waals, 1. c. p. 56.
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In het begin der condensatie zal men voor eenzelfden druk eerst

in a de druklijn, daarna in h de raakkoorde ontmoeten: voorbij S

daarentegen bereikt men eerst in c de raakkoorde, daarna in d de

drukliju.

Brengt men nu den samenhang van V en p over in een Fp-dia-

gram, zoo zal het zooeven genoemde snijpunt voor alle mengsels,

die condensatie vertoonen, als snijpunt van experimcnteele o\\ theo-

retische 'isotherm teruggevonden worden, en zal dit het eenige snij-

punt van beide zijn. Evenzoo zal steeds bij het begin der conden-

satie eerstgenoemde isotherm onder de tweede liggen en voorbij het

snijpunt er boven.

2. De wijze waarop Duhem tot zijne stelling komt is de volgende:

In de eerste plaats gaat hij na hoe het totale volumen Fj van

een complex van twee phasen met den twee-phasendruk P verandert,

indien de temperatuur standvastig blijft.

Worden samenstelling, moleculair volumen en hoeveelheid van de

eerste phase (vloeistof) door a\ V en m, evenzoo die van de tweede

phase (damp) door ^•', V' en 1— m, en de gemiddelde samenstelling

van het complex door xi voorgesteld, dan is

:

aFJ
=

'" •

1 (a7 A+ lalV TiA + ^'-'"^
i [^, iƒ [^J; TfS

^

dm
4- (F— F') . — .^ ^

^ dP

Nu gaat Duhem na wat deze betrekking wordt in het plooipuut.

Dan is

dj; dx'

dp J X \'èp J X' \dx Jp \dv''^p

Daarenboven neemt hij aan, dat aldaar ook — =
7, ^" komt

aldus tot de gevolgtrekking, dat

(© • (r) - (t )

'm het plooipunt even groot zijn. Echter ziet hij over het hoofd,

du-
.

dat in het plooipunt — oneindig groot is, zoodat deze grootheden

niet gelijk zijn.
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In het plooipuiit hebben dus de experimenteele en de theoretitjehe

isotherm in het P'/>diagrani niet dezelfde raaklijn, zooals liet ten

onrechte door Duhem geteekend wordt. Zijn verdere gevolgtrek-

kingen vervallen hiermede.

3. Prof. YAN DEK Waals had de vriendelijkheid mij mede te

deelen, dat het onderling verloop van theoretische en experimenteele

isotherme, en dus ook de onjuistheid van de bewering van Dühem,

onmiddellijk uit de doorsnede van het <//-vlak en het afgeleide regel-

vlak met een vlak « = const. kan worden afgeleid.

Eii?, 2a. FiLT. 26.

Prof. VAN DEK Waals merkt daartoe op:

P. dat — zie fig. 2" en 2^^), waar ip als ordinate en Kalsabscis

genomen is — voor een bepaald gehalte de experimenteele v^-Hjn

ASB beneden de theoretische AS'B moet liggen.

2". dat in het begin- en in het eindpunt der condensatie, A en -D,

de experimenteele en de theoretische fp-Viin dezelfde helling hebben

en elkander in die punten raken.

3*^. dat derhalve voor een volumen B in het begin der conden-

satie de helling van de theoretische </^-lijn grooter is dan die van

de experimenteele of Pcxp. < ptiwor. Gelijkheid van druk voor een

zelfde volumen zal weder bereikt worden, waar de raaklijncn aan

de beide ^//-lijnen evenwijdig worden, d. i. in de punten S en 'S"

in de figuren ; terwijl voor een volumen C nabij het einde der

condensatie de helling der experimenteele «A'-lijn grooter is dan die

der theoretische en dus Pexp. > j^theor.

1) Fig. 2a heeft betrekking op het geval dat de kritische temperatuur v;ui het niet

gesplitste mengsel ligt boven, lig. 2ö op het geval dat die temperatuur ligt beneden

de temperatuur voor welke het 4<-vlak geconstrueerd is. M.a.w. tig. 2a geldt voor \va;irden

van X aan de eene, lig. 2/j voor waarden van .v aan de andere zijde van de lijn gaande

door het punt /•, zie mijn proefschrift PI. I lig. 5.
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De punten S en S' komen overeen met het snijpunt van de beide

isothermen in het K/?-diagrain, fig. 3" en 3^, en met het snijpunt

\

1'

Fiir. 3a. Fig. 36.

van raakkoorde en drukhjn in fig. 1. Daar geen andere gevallen

dan fig. 2« en 2^* mogelijk zijn heeft men slechts één zoodanig punt.

4. Wat het verloop der condensatie bij mengsels betreft kan in

het algemeen nog het volgende worden opgemerkt. In het V'^-diagram

kan de experimenteele isotherm de bolle of de holle zijde naar de

V-ns keeren. Het eerste is hot geval bij een mengsel dat slechts

weinig van hot meer vluchtige bestanddeel bevat, zooals het geval

is in do proeven van Versciiaffelt i) — zie fig. 3" — .Het tweede

is het geval bij mengsels die hoofdzakelijk uit de meer vluchtige

stof bestaan, en komt voor bij proeven van Kuene>; ^) — zie fig. 3^—

.

De experimenteele v^'^ij'^ zal in het eerste geval nabij het punt i^ het

sterkst gekromd zijn, in het tweede geval nabij -4. (Verg. fig. 2«

met fig. 3" en fig. 2^ met fig. 3^). ^

Voor de Boekerij woorden aangeboden door den Heer I^ekelharing,

namens Prof. M. C. Sciiuyten te Antwerpen : Faedologisch Jaar-

boek, P^*^ Jaargang (1900), en door den Heer van Bemmelen : „Die

Absorption" 6*^ Abhandlung (Die Absorption von Stoffen und

Lösungen").

Na resumtie van het behandelde w'ordt de vergadering gesloten.

') Versl. Kon. Akud. v. Wetensch. 24 Dec. 1SS9, p. 281 ; Coram. Pliys. Lab.

Leiden, "N". 45.

2) Proc. K. Soc. Edinlj. 21, p. ioo, April 18'J7. Zeitschr. f. phys. Cliem. 24.

pag. 672, 1897.

(6 Juni 1900.)
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5
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De Heeitn 11. G. VAN de Sande Bakhuyzen, C. A. J. A. Oüde-

MAKs, IJuBKECllT, K08ÏEK Gil Martin liobbuii boi'icht <>-ozoiiden, dat

zij verliiiiJertl zijn de vergadering bij te wonen.

Het nieuwbenoemde lid J. L. C. Schroedeu van der Kolk
wordt door de Heeren Hoffmann en Winkler de vei'gaderzaal

binnengeleid en door den Voorzitter verwelkomd.

Ook de lieer Weber, die na zijn terugkeer van de Siboga-expe-

ditie de vergaderingen der Akademie voor het eerst bijwoont, wordt

door den Voorzitter verwelkomd, en met zijn behouden terugkomst

en met den goeden uitslag der expeditie gelukgewenseht.

Ingekomen zijn

:

P. Berieht van den Heer P. Droste, namens administrateuren

van het P. W. Korthalsfonds, dat uit dit Ibnds weder de som

van /' OÜO.— besehikbaar zal worden gesKdd.

2*^. ])eri('lit van het overlijden van den lieer Iv. Hoppe, lloog-

leeraar te Berlijn. Is met een brief van rouwbeklag beantwoord.

3". Schrijven van den Heer R. D. M. Verbeek, Correspondent

der Ai'deeling, ter begeleiding van een mededeeling ter opneming in

de Werken der Akademie, getiteld : „Over de Geologie van Ambon". II.

Wordt besloten deze nïededeeling in de Verhandelingen op te

nemen.

Scheikunde. — De Heer van BeiMMElen biedt eene mededeeling

aan over het stelsel [Dio O3—V^ O-.—JIoO.]

De Heer G. M. Rutten heefc zich voor zijne Diss. Inaug. bezig-

gehouden, in het Anorganisch Chemisch Laboratorium der Rijks-

universiteit te Leiden, met het onderzoek van het stelsel

[B/^ O, — No O5 — H2OJ.

overeenkomstig de ))hasenleer. Hij heeft tevens, bij de studie der

vaste i)hasen, de waarnemingen der oudere onderzoekers (IIeintz,

Gladstonf, Becker, Janssen, Ruge, Yvon, Lüddfcke, Ditte enz.)

omtrent de basische nitraten en het zoogenaamde Magisterium Bis-

mutlii aan een kritisch onderzoek onderworpen.

Zijne uitkomsten waren de volgende:

A. De vaste phasen.

I. JJd neutrale zout Bi^ O3. 3 N^ O5. 10 //gO (in het vervolg bij
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verkorting Z,q genoemd ^)). üeze in de laatste jaren aangenomens

formule is juist bevonden. Het zout bezit geen waar smelpunt zoo

als vroi'ger beweerd is (bij 72°), maar ontleedt zieli bij 75'',5 in eene

vloeistof en liet basisch zout B/o Oy. No Ü5. II2O (Bi_i_i).

De prismatische trikline kristallen vertooiien een uitdoovingslioek

van 20°.

Nog twee andere liydraten van liet neuti'ale zout werden ontdekt

:

Z4. en Z3.

IT. Het neutraio zout Z^ (inet 8 Mol. H2O). Het werd bij de

gewone t(!mperatuur verkregen uit Zj^ of uit B^o ();5 door toevoeging

van watervrij salpeterzuur, in regulaire kristallen als fraai gevormd(i

rliombendodekaëders. Vermelding verdient, dat de samenstelling

daarvan niet rechtstreeks kon bepaald worden, omdat het niet wel

mogelijk was de kristallen voldoende van de strooporige moederloog

te scheiden. Zij werd, volgens de door Schretnemakers aangegeven

methode van berekening, afgeleid uit de graphische konstruktie in

een gelijkzijdigen driehoek van de samenstelling : V van twee ver-

schillende moederloogen, die met kristallen van Zo in evenwicht

waren, en 2" van die kristallen zelve met nog aanhangende moederloog.

Hetzelfde geldt voor de hieronder vermelde zouten Zj, en Bi_2_i,

die evenmin van de aanhangende moederloog te scheiden waren.

IIT. Het neutrale zout Z^ (met 4 Mol. HgO). Eene bepaalde

bereidingswijze hiervan kan nog niet opgegeven worden. Het zout

werd toevalligerwijze ontdekt bij de pogingen om punten eener qua-

drupellijn in het stelsel [Z]o, Z., L, G]^) te verwerkelijken. De kristallen

verschillen van Z,} en van Zjq, daar zij niet regulair zijn, en een

uitdoovingslioek van 90° bezitten.

IV. Ilijdruat van Z in kolloïdalen toestand. Dit werd ontdekt,

toen bij een mengsel van Zjq met een sterke oplossing van B^-nitraat

watervrij salpeterzuur werd gedruppeld. Een zout scheidde zich als

een doorschijnende gel af, die al de vloeistof insloot. De kolloïdale

toestand duurde echter slechts kort. Spoedig zetten zich kleine

kristallen af, die den indruk van octaeders maakten, hetzij Z3, hetzij

een ander hydraat. Zij zijn nog niet onderzocht.

'j In bet volgende worden de zouten die op 1 mol. iï^^O^ 3 Mol. N^O^ bevatten,

en 10 ot 4 of 3 Mol. H.ü, bij verkorting geschreven Zjq, Z^, Z;^; evenzoo worden de

basisclie zouten geschreven Bn,—,1.-113, als zij Uj Mol. B<. 0„ n.. Mol. N. O5 en n^ Mol

HnO bevatten.

-) L = Oplossing, G =^ Damp.
5*
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V. Hd hmsche zout ni-2-2. Toon bij ocne proef Z,y Lij 75^

ontleed werd (waardoor Bi-i_i ontstond), vervolgens gemenod met

Z3, verwarmd tot 80°, en afgekoeld tot 68", ontstond een kristallijn

zout, dat in vorm van Zjo en Z3 verschilde, een uitdoovingshoek

van 40° vertoonde, en waarvan de samenstelling gevonden werd

Bi -2-2. Meer analysen zijn evenwel wenschelijk.

VI. II(d basische zout Bi_i_2- lJt<^t onderzoek en de analyse

bevestigden, dat dit zout het eerste produkt is van de inwerking

van koud water op Zjo', evenzoo van koud verdund salpeterzuur, dat

minder dan 6 pCt. N2O5 bevat, op Zi^; of van koud water op eene

niet te zure oplossing van B« nitraat. Het vormt schubjes, uiterst

dunne dubbelbrekende kristal plaatjes zonder bepaalden kristalvorm.

Zij zijn niet bestendig, als zij met de moederloog in aanraking blijven,

maar zetten zich allengs om tot een ander basisch zout ^). De snel-

heid van omzetting, en de samenstelling van het basische zout hangen

beide af en van do konc(Mitratie der moederloog, en van de tempe-

ratuur. Als zulke basische zouten zijn gevonden: Bi_i_i, Bio-'j-;,

B6_5-8(9)- Bij welke verdunning en bij welke temp. tusschen 20°

en 75° de vorming van Bi_i_2 door de inwerking van water op

Zjo ophoudt, en Bi_i_i optreedt (of Bio-9-7 of Be-s-s) word nog

niet onderzocht.

YII. IJd basische zout Bi_i_i. Dit zout ontstaat uit Bi—i-^,

wanneer het met eene moederloog die meer dan 1 pCt. N2O5 bevat

in aanraking blijft. Bedroeg het salpeterzuur slechts ejikele [)roccnten,

zoo vereischte de omzetting bij gewone temp. eenige maanden tijds.

Bedroeg het meer procenten dan kortte die tijd tot eenige weken in.

Tloe meer de sterkte van het salpeterzuur de sterkte nadert, waarbij

Zio naast dezelve bestaanbaar wordt — namelijk bij 20° 24.83 pCt.

N2O3 met 32.9 pCt. B«203 — hoe spoediger de omzetting plaats

heeft. Zoo bijv., als het 21 pCt. (met 27.15 pCt. B/2O3) bedraagt,

vereischt de omzetting bij 20° slechts enkele uren ^). Bij hoogere

temperaturen, — tussclien de grenzen 0° en 75° — gaat de omzetting

evenredig sneller.

De kristallen welke aldus ontstaan zijn waarschijnlijk monoklien,

en bezitten een uitdoovingshoek van 10°— 15°. De samenstelling werd

1) Men kan het niet boven zwavekuur drogen. Ook dan zet het zich om. Salpeter-

zuur treedt niet uit, maar het water wel, en het gehalte daarvan blijft staan op 0.7 Mol.

Dit is nog niet verklaard, want Bi—i-l verlie?t geen water boven zwavelzuur.

"^ De kristallen vtui Bi—1—2 werden daarvoor met de moederloog 5 uren in een

scliudtoestel geschud.
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door analysen vastgesteld, hetgeen tot nog toe niet geschied was.

Het zout ontstaat met een anderen kiistalvonn uit Zio, wanneer

dit zirdi bij eene temperatuur van 75°5 ontleedt (zie boven blz, G7),

namelijk als hexagonale dunne prisma's, die schijnbaar isotroop zijn,

doch recht uitdooven, als zij op een zijvlak liggen (zout ft). De

nnalyse gaf de samenstelling Bi_i-i. Het ontstaat ook bij tempe-

raturen lager dan 75°5, bijv. bij 65°, nevens den eersten kristalvorni

(zout a) uit Zio en eene oplossing. Zout ft schijnt stabieler te zijn

dan *zout «, want in eene oplossing, waaruit zich eerst zout a had

afgezet, waren deze na eenigen tijd ten deele omgezet in zout /5*,

waarbij de oplossing niet merkbaar in samenstelling veranderd was ').

VII I. Het hasiscJie zout Bg-5-9(8:- Dit zout ontstaat (volgens goed

stemmende analysen) op de gewone temperatuur uit Bi_i_o, wanneer

dit langen tijd (eenige maanden) met eene zeer verdunde moeder-

loog 2) in aanraking blijft « 1 pCt. NoOj en < 0.33 B/A)-
Ook kristalliseert het uit, als Zj^ door water wordt ontleed, en

het daarbij ontstaande vaste zmit door veel water wordt opgelost.

Deze oplossing zet na korten tijd Bf.-a-grg) ^^f- Ja zelfs als de schubjes

(Bi_i_o) langen tijd boven water worden gesteld, waarbij zij wat(n-

aantrekken en zich met eene laag vloeistof bedekken, ontstaat allengs

dit zout. Bij eeneproef waren zij na eenjaar geheel daarin overgegaan.

De kristallen zijn tweeassig, optisch negatief en beliooren tot het

rhombische stelsel, zij dooven dus recht uit. Boven zwavelzuur ver-

liezen zij, evenmin als Bi_i_i, noch salpeterziiui-, noch water.

Zij ontstaan ook bij hoogere temperaturen uit Bi_i_o of Bi_i.. i,

al is de moederloog gekoncentrcerder dan boven opgegeven is, maar

dan als kleine rechthoekige rhombische kristallen. Zij zijn zeer bestendig,

want zij kunnen een geruimen tijd met water gekookt worden zond(M'

hunne doorschijnendheid te verliezen. Wel lost daarbij een deel op,

en zet zich bij bekoeling weder af als Bc—5 • 9(8)- Er ontstaan zelfs

daardoor grootere kristallen, die dezelfde samenstelling bezitten. E(^rst

na eenige uren behandeling met heet water (op het kokende water-

bad) zijn de kristallen troebel geworden ;
zij zijn dan uiteengevallen

tot een fijn kristallijn poeder van Bo— 1-1.

Het watergehalte van het zout Bg-ö-ocs) i» nog niet geheel zeker.

') l*>ni,ii; verscliil moot l)esta;in, maar dan lioogst gpriiig.

') Bijv. eeiio vordunnint!: dio verkref>on wordt door samoii voeging van 15. Zn,

met 245. H.-O.
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Het wisf^elt tiisscli(,'n 8 en 9, en het blijft mogelijk, flut er twee

hydraten bestaan — met 8 en met 9 Mol. IToO — en dat daaraan

een klein versehil in kiistalvorm is toe te schrijven, hetwelk bij

verschillende bcreidino-on is waargenomen. Een nndor onderzoek

moet dit uitmaken.

IX. Het basiscJie zont Bio—g—7. Deze samenstelling staat dichter

bij Bi_i_i dan de voorgaande, Bij de behandeling van Zio met

warm w^ater werd soms een zout, dat ongeveer aan deze samenstel-

ling beantwoordde, verkregen. De kristallen zijn reehtuitdoovend,

evenals Bc—5-8, maar maken toch een anderen indruk. Zij vertoonen

eeno zwakkere dubbelbreking.

]5ij de behandeling van Zjq met warm water kwam niet alh^en

Bc—5-9(8) maar ook Bi_i_i en Bio—9-7 te voorschijn, en zulks bleek

afhankelijk te zijn van de hoeveelheid water:

Bi.i_i bij cene hoeveelheid van 1—± 3 d. water op ld. Ziq

Bio—9—7 » » » » =b 3— db 20 » » » > »

Bc—5—8(9) » » » » ±20—25 en meer d. water op ld. Z20

Een onderzoek werd ingesteld, om uit te maken, of Biu-9-7 soms

aan een stadium van overgang van ]^i_i_i tot He -5-8 beantwoordde,

en er dus kristallen waren te verkrijgen die dichter bij Bi—1—1 of

bij Bg-5-8 stonden, doch dit onderzoek gaf voor alsnog geono

positieve uitkomst.

X. Bet basische zout Bo_i_i. Zooals reeds boven medegedeeld,

werd dit zout in kristallijnen toestand verkregen als eindprodukt van

de inwerking van kokend water op het neutrale zout. Dit is in

overeenstemming met de bevindingen van vroegere onderzoekers. De
ki-istal!en waren te klein om hunnen vorm voldoende waar te nemen.

XI. De basische zouten 65-4-9, 64-3-9, B5_3_8, B5-3-C door

Jaisssen, Beckkr, Düflos en Derrerger beschreven zijn niet aan

te nemen. Volgens de door hen aangegeven Ijereidingswijzen kon

geen ander zout verkregen ivorden dan 5c—5—9 (8), zooals uit den

kristalvorm en de analyse bleek. Aangezien nu de methode van

analyse dezer onderzoekers gebrekkig was, voor zoover het salpeter-

zuur betreft, zoo mogen wij aannemen, dat zij te weinig N2 O5 hebben

gevonden. Ook kunnen zij soms ten gevolge van te lang uitwasschen

met heet water (zooals Duelos en Herberger) met mengsels van

Be—5— 9 e]i Bo_i_i te doen geliad h(d)b('n. De genoemde basische
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zouten zijn dus t(? vorwer[)(»n zoolang- liunnc bestaanbaarheid niet

beter gestaafd is.

XIT. Het M ffgister iiim B /'snuithi De bereiding van dit pharma-

eeutisch praeparaat wordt nog altijd in de Pharmakoper'n en de

chemisehe handboeken versehillend voorgeschreven, en de samen-

stelling verkeerd opgegeven. Aangezien alle Pharmakopoe("'n de

ontleding van Zjo niet ± 20 d. heet of kokend water voorschrijven,

kan -het niet bestaan uit Bi_i_2 of Bi_i_i, maar moet Bc-r,—9 (8)

of Bio-9— 7, of een mengsel van bcüden, soms ook Bo—1— 1 bevatten.

Een onderzoek leerde d^^.t verschillende Nederlandsohe pharmaceu-

tische ])raeparaten aan Bc_5—9 (s) beantwoorden, anderen aaii een

mengsel van dit zout met B10-9—t-

B. Evenwichten in het stelsel [B/oOs—IS'2^\—FfsOJ

MET VASTE EN VLOEIBARE PHASEN.

De dampphase is bij het (mderzoidN: buiten beschouwing gelaten,

zoodat alle uitkomsten gelden voor den gewonen druk des dampkrings.

De loop der Tsothermen, welke de samenstellingen aangeven der

vloeistofphasen, die met de verschillende vaste phasen in evenwicht

waren, werd geheel of ten deele voor diie temperaturen bepaald:

20°—30°— 65°. Voorts werden nog enkele punten bij 0=, 11° on

temperaturen tusschen fiö" en 80° bepaald.

Deze isothermen werden op de bekende wijze in gelijkzijdige drie-

hoeken graphisch voorgesteld ; met behulp daarvan werd een regel-

matig driehoekig prisma gekonstrueerd, waarvan de lengte aan de

temporatuuras beantwoordt ^).

Daardoor ontstond eene figuur in de ruimte, welke aanschouwelijk

wordt gemaakt door het gipsmodel hetgeen ik U hier vertoon, en

door de volgende perspeotievische afbeelding daarvan.

De driehoek in het voorvlak der figuur beantwoordt aan eene

temperatuur van 9°. Het verst naar achteren gelegen punt b ligt in

den driehoek van 75°. 5. De evenwichten in het stelsel, welke mogelijk

zijn bij deze temperaturen in de meest verdunde en de meest sterke

oplossingen, en evenzoo de evenwichten bij temperaturen beneden

9° en boven 76° ontbreken nog geheel.

Van de isotherme bij 20° werd de loop der takken bepaald, waar

') De lioekpunton v:in eiken ijfelijkzijdigen driehoek, dus de lengte-riljben van het

prisma hetint woord en ;i:iti de snnienstellinoen 100 d. H,0, 100 d. No O3, 100 d. B;.. O^.

(Zie de iiguur).
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lÖOBhO,

/ooH,m^

^"''.^^^i^^^^^^^^^m$mmi^^^^^^'m^My^

^ t^C^/l^^<^^

do zoiiicii 1)(; r, u, Bi 12, '^m <^ii Z;5 als vasto pliason in hot stolsol

()])tro(loii. In do Fii>-. is /jj door oono oostippoldo Ijjn aiin^-oooven.

Bij 30° is do tak mot Zio, bij 05" zijn (V^ lakkon mot Bi_i-i, Zjo

on Z.i als vasto plmson l)Oj)aald- Voorts word do loop van twoo quadrupol-

lijnon ') l)(>pa,al(l :

l". ])oo(Mio {a h c in do Fig-uur), dic^ do vasto phason Bi_i_i on

Zio bozit, is hopaald tussolion do tomporatui'on van 9° (rz) on 75°;') (A)

on V(>rd(M' torug tot 72" (r). Dozo lijn v(M-toont oon tomi)oratnnr-

maximum bij 75°5, waar Zj,-, zi(di onlloodt in Bi^i^i on vlooistof

(bladz. 08), Zij buigt zioh daarna torng. Haar torugloop is ondor-

zooht tot aan 72° {e in do Fig-.).

2". Do (]nadrupellijn, dio do vasto pliason Zio on Zo bozit, is

bopaald tussolion 0° on 05° (})unton d on e 'm do Fig*.).

Hiït g-el)iod van l^i.-i_i (J in do Fig.) tussolion 9° on 75°5 is

vooi- oon g-root godoolto bokond gowordon, maar doszolfs bogronzing

door hot gobiod van Bi_!_2 on van Bc-s-g^s) is nog niot bokond.

•) 1)(^ (|ii;i(liii|)('IIijii(Mi sclicidoii (Ie tripfloi)])^ r\ hikkoii v.iii olbuider, welke dom- de
versohilleiulc isotlionueii-tnkkeii hij verscliilieude tempomtiireu gevormd worden.
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De gebieden viui Bi—i—o gü van Bc—r)—9(8) lig'g'cn bij de lage koncen-

traties. Zij bedekken voor een deel (of vallen zoo goed als samen

met) het gebied van Bi_i_i of met elkander; want Bi_i_2 het-

welk de labiel(Te phase is, kan zieh onder deszelfs vloeibare phase

omzetten in de meer stabiele phasen, Bi_i_i of Bc—5—9, waarbij de

vloeistofphase al zeer weinig verandert.

ITet gebied van Zio, als vaste pliase (B in de Fig.) is tussehen 9° en

75°5. bekend geworden
;
nitgezondei'd een klein deel aan de reeliterzijde

der fignur, tussehen 05" en 72°, waar het gebied waarsehijnlijk

begrensd woi'dt door dat van Bi—2—2 en dat van Z,],. Dit ontbrekende

deel ligt tussehen c en e, zooals in de Figuur door een reehten hoek

is aangegeven

Yan het gebied van Z3 als vaste phase [O in de Fig.) is sleehts

een gedeelte bekend; 1". omdat de quadrnpellijn met Zo en Z4 als

vaste phasen, welke hetzelve ter eener zijde moet begrenzen, nog

niet bepnald is, 2". omdat niet bepaald is, hoe ver de isothermen

met Z;j zieli naar reelits uitstrekken. Deze zijn niet verder voortgezet

dan tot liet punt, waar d(^ Yloeistofidiase de sterkte van 1 nnd.

IN2O5 O}) 1 mol. IIoO bei'eikt, en het blijft mogelijk, dat met o])l()s-

singen, die nog minder water bevatten, niet Z3 maar een neuti'aiil

zout met mi;. der dan 3 mol. TToO of een anhydriseh zout, of een

zont met meer dan 3 NoO,-,, bestaanbaar is. In elk geval moet het

g(^bied van Z^, eindigen en overgaan in een ander gebied, alvorens

het stelsel bereikt wordt, dat enkel uit B/2O;. en N2O5 bestaat 0.

Hieruit blijkt, dat de oplosbaarheid van B;_-i_i vrij regelmatig

tussehen de vermelde temperaturen toeneemt met de sterkte van de

vloeistof-[)hase aan sal})ete]zuur, maar na het temperatuursmaximum

van 75°. 5 weder iets afneemt. De oplossingen die met Bi_i— 1 in

even\vi(dit zijn, versehillen (zooals boven vermeld) bijna niet van

degene die met Bi_i_2 in evenwieht zijn, en zeer weinig van die

bij Bc-.'-,—9 (8) behooren, althans bij 20°. De oplosbaai'heid van Zj^

neemt tussehen de temp. van 9° en 75° eerst sterk af met de toe-

name van het salpeterzuur in de vloeistofphase, gaat door een mini-

mum, en stijgt dan weder sterk, totdat Z3 de vaste phase woi'dt.

De oplosbaarheid van Z4 neemt sterk af met de toename van de

sterkte van het salpeterzuur. Of zij ook door een minimum gaat,

is nog niet bekend.

De graphisehe voorstelling der uit de waarnemingen afgeleide

') Dit s'elspl li^t in do liTaphisclio voor.s<cllini>- op liet recliterzijvlak van het regel-

matige driehoekigo prisiu;i.
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trlpelvlakken en quadrupellijiien in een gelijkzijdigen driehoek (op

de bekende wijze) laat toe om eene gansche reeks van evenwiehts-

gevallen te voorspellen. Zoo kan men daaruit afleiden wat geschieden

zal, als eene zekere hoeveelheid van Zio bij eene zekere temperatuur

(binnen de waargenomen grenzen) met toenemende hoeveelheden

water behandeld wordt ; dus welke gebieden der vaste phasen daarbij

bereikt worden, en welke samenstelling de vloeibare phase telkens

verkrijgt. Evenzoo, wat geschieden zal, wanneer men eene zekere

hoeveelheid van het basische zout Bi_i_i (met of zonder moederloog)

met toenemende hoeveelheden salpeterzuur van eene zekere sterkte

behandelt, of wanneer men de sterkte van het salpeterzuur docst

toenemen. Men kan daaiuit ook afleiden, welke mengsels van B/ 2 O.^,

N3 O5 en H2O bij eene zekere temperatuur tot de vorming van eeno

of van twee der boven beschrevene vaste phasen kan voeren, en welke

veranderingen dat mengsel bij toenemende of bij afnemende tem-

peraturen zal ondergaan. En zoo voort.

De Isothermen-takken bij temperaturen boven 75°. 5 zijn nog niet

bepaald. Die bepaling zal in de uitvoering nog grootere moeielijk-

heden met zich brengen, wat betreft de scheiding van de vaste en do

vloeibare phase en h(^t herkennen der vaste phasen.

Opmerking verdient de overeenkomst in vorm van de ti-ipellijnen

in dit stelsel met die in het stels(d |ITgO—SOo— II./)], zooals die door

C. IIoiTSEMA bepaald zijn (Zeits(;h. physik. Ch. (1895) 17. 051).

Plantkunde. — De Heer ]>eijeri>:ck doet eene mededeel ing,

getiteld : „ Verdere onderzoekingen over de indigovorming uit

rveede (Is af is finctor ia).

Sinds mijn eerste mededeeling over het chromogeen der weede ^)

is mij gebleken, dat het indoxyl daarin niet in vrijen toestand aan-

wezig is, zooals ik toen nog meende, maar in een losse verbindings-

vorm, welk ik isatan zal noemen, en die door een gelijktijdig daar-

mede voorkomend enzym, de isatase, gemakkelijk ontleed wordt

onder afscheiding van indoxyl.

1. Het onderzoek van SciiUNCK.

Zoodra ik tot deze slotsom gekomen was heb ik mij natuurlijk

opnieuw de vraag voorgelegd of het licliaam, dat in 1855 door

') Verslagen der Kon. Akad. van Wetenscli., Amsterdam 30 Sept. 1899, pag. 91.



( 75 )

SciiüNCK uit wecde bereid en onder den naam van „indican*^ beschreven

is ^), al of niet identiek met isatan zijn kan. Dat hij bij vele zijner

proeven Averkelijk isatan voor zich gehad heeft beschouw ik als

zeker. Maar bij het nauwkeurig lezen van zijn opstel ben ik op

allerlei tegenstrijdigheden gestooten, welke alleen daardoor te ver-

klaren zijn, dat Sciiukck ook nog met twee andere stoffen gewerkt

heeft, welke hij voortdurend met elkander en met het isatan ver-

Avisselt, namelijk met indoxyl en met een door alkaliën zich intensief

geel kleurend chromogeen, dat in weede veel voorkomt, dat evenals

het isatan met basisch loodacetaat neerslaat, maar dat met indigo

niets heeft te maken. Als ik hem wel begrijp, dan noemt hij dit

lichaam „changed indican", en beschouwt het als daarvan verschil-

lend doordat het een of twee H^O meer bevat, maar dat is een geheel

onbewezen hypothese. Het indoxyl kende Schukck in 't geheel niet,

maar zijn tweede bereidingsmethode van het „indican" berust op

aetherextractie der gedroogde plant, en daar het isatan in aether onop-

losbaar is, vermoed ik, dat hij bij die bewerking kleine hoeveelheden

indoxyl heeft geëxtraheerd, dat onder allerlei invloeden uit het isatan

ontstaan kan en waai'voor aether een uitmuntend oplossingsmiddel is.

Hoe vreemd dit ook moge zijn, het is de met alkaliën geel

wor<lende stof en niet het indigo-chromogeen zelve, welke Schunck
aan de drie analysen heeft onderworpen, welke de grondslag

uitmaken voor de bekende formule van het „indican". Greheel

duidelijk is hij niet, maar voor zoover ik hem begrijp bevatten het

(eerste en het derde preparaat, dat hij analyseerde, in het geheel

geen „indican", en toch noemt hij die het zuiverste
;
het tweede pre-

paraat beschouwt hij als minder zuiver en hij schijnt het aan de

analyse onderworpen te hebben, nadat hij zich overtuigd had, dat

het door precipiteeren met alkohol, loodacetaat en ammoniak „niet

langer onveranderd indican bevatte", dat Avil dus zeggen, dat het in

het bewuste, met alkaliën geel wordende lichaam was overgegaan en

geen indigo-chromogeen meer bevatte.

Woordelijk zegt hij het volgende, vooreerst ten aanzien zijner

analysen in liet algemeen (1. c. Part I, pag.89): "I have hitherto

been unable, I regret to say, to ascertain the exact composition of

indican by direct experiment. On account of the deliquescent nature,

and its so readily undergoing change when heated, it was impos-

sible to subject it to analysis in a free state and I was therefore

obliged to have recourse to the lead-compound." Dan volgt de

^) E. SciiüNCK. On tlie Fovmation of Iiulioo-blue. Part I. Philosopliical Mas^azine

(4) Vol. 10, pag. 74, 185:.. Voor de iiuligluciiie : Ibid. Vol. 15, pag. 127, 1S5S.
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beschrijving tier drie analysen zelve. Van de eerste zegt hij (1. c.

pag. 90) : "Notwithstanding the care, however which I took in the

preparation of the specimen, I found Ihat it did not contain un-

changed indican, as a little of it, when tested with sulphuric acid,

gave no indigo-blue. It is nevertheles the purcst specimen of the

lead-compound w^hich 1 have analysed". Dan zegt hij van de

tweede en derde: "The next analysis which I shall give, places in

a strikino' lio-ht the effect which alkalies exert on indican. I took

some of the same sokition of indican which I had employed for tlie

preceding analysis, and which I found to give. when a little of it

was boiled with acid, very pure indigo-blue; but instead of evapor-

ating it, I added a large quantity of alkohol to it, and then prccipi-

tated with acetate of lead and ammonia. The precipitate no longer

contained unchanged indican" .... "Tlie third analysis was per-

formed with a lead-compound made in tlie same way as that of

the fii'st analysis." O
Duidelijk is dit alles zeker niet, maar ik lees er uit, dat deze analysen

geen betrekking hebben op het indigo-cliromogeen, dat wil zeggen op

isatan, en ik geloof, dat hij te doen heeft gehad met een mengsel

van het zicli door alkalirn geel kleurende chromogeen uit de weede

met plantenslijm „indiglucine". De verklaring van dit krasse feit meen

ik te moeten zoeken in de volgende omstandigheden. 8ciiüNCK

bereidt het „indican" door alkoliol-extractie uit voorzichtig gedroogde

weedebladen, hetgeen o\) zich z(df rationeel is, omdat daardoor be-

ti'ckkelijk geconcentreerde en vi-ij zuivere oplossingen kunnen worden

verki'cgen. Maar worden de gedroogde bladen iets te lang bewaard,

bijv. twee dagen bij 28° a 30° C, of worden zij eenigszins vochtig,

dan verdwijnt het isatan daaruit volkomen. Ofschoon Schukck blijk-

baar wist, dat het chromogeen uit de gedroogde bladen gemakkelijk

verdwijnen kan, spreekt hij volstrekt niet van den korten tijd na welken

«lit reeds geschiedt, zoodat ik de kans groot aclit, dat het chromogeen

bij zijn bewerking verdwenen is, zonder dat hij liet bemerkt heeft.

') Drie an:üvsen van zulke twijfelachtige stoften zijn de eenige grondslag, waarop

de bekende indioan-foraiule van Sciiunck

ü-« H^'' NO''+ 2 H 'O rz C^ H^ NO + 3 (C« m» 0«).

Indican Indigoblauw Indiglucine

berust en die sinds 1835, zonder kritiek, in alle grootere scheikundige iiandboeken

is opo-enomen. Vroeger was ik geneigd daarvoor te schrijven

C-« H 2' NOi' + 2 H20 = C« H7 NO 4- 3 (C« H« 0«)

ludoxyl Glukoron

maar uu ik liet stuk van ï^ciiiiNCK nauwkeurig ken, hecht ik ook aan deze interpretatie

geen waarde meer.



( "

)

Hierbij houde men in het oog, dat zijn methode, om het indigobltunv

kwalitatief aan te toonen, hoogst gebrekkig Avas, en bestond in liet

ontleden van het chromogeen met „sterke minerale zuren", wel de slecht-

ste methode die daarvoor te bedenken is, omdat sterke zuren zoowul

voor het isatan als het indoxyl verderfelijk zijn. Een geregelde con-

trole der hoeveelheden geëxtralieerd chromogeen moet hem langs dien

weg onmogelijk zijn geweest.

Met deze mijn opvatting, dat ScHUNCK juist dan, wanneer het

er Jbijzonder op aankomt, niet met het indigochromogeen zelf maar

met een andere stof te doen heeft gehad, volgt ook uit allerlei op-

mei'kingen, welke hij maakt omtrent de eigenschappen van het

„zuivere indican.". Zoo leest men bijv. o}) pag. 85 (1. c. Part. I):

"With caustic alkalies, baryta and lime-water the watery solution

turns to a bright yellow." Deze reactie geldt echter alleen voor de

verontreiniging, welke in sterk gedroogde bladen achterblijft nadat

liet isatan daarin is vernietigd. Indien in de preparaten eenig isatan

aanwezig ware geweest, dan zou de geelkleuring onmiddellijk opge-

volgd zijn door afscheiding van indigoblauw, dat daarbij veel duide-

lijker zichtbaar wordt dan wanneer hetzelfde preparaat met zuren

ontleed wordt. Blijkbaar heeft hij verschillende preparaten met zuren

en akalicn onderzocht, en juist isatan-vrije preparaten met de laatste,

anders had hij zeker gevonden, dat uit de pi'eparaten, welke met

zuren indigoblauw geven, nog veel meer indigo ontstaat als zij met

alkaliën behandeld woi'den. Zoo is ook het volgende resumé zijner

voorloopige onderzoekingen grootendeels onverklaarbaar indien wordt

aangenomen, dat ScnuxCK daarbij van isatan spreekt. Hij zegt

(L c. pag. 81): "I was enabled to infer with positivo certainty that

the Jmtis tlndoria contains a substance, easily soluble in hot and

cold water, alkohol and aether, which by the action of strong mineral

acids, yields indigo-blue ; that the formation of the colouring matter

from it can be effected without the intervention of oxygen or alkalies;

and that the latter indeed, allowed to act on it before the applieation

of acid entirely prevent the formation of colouring matter." Hier-

tegenover moet het feit gesteld worden, dat de beste methode om
zeker en vlug isatan of indoxyl in weedesap aan te toonen juist

daarin bestaat, dat alkali wordt toegevoegd, waardoor het isatan

ontleed en het indoxyl aan de lucht snel tot indigo geoxydeerd wordt;

daarna kan zuur-toevoeging wenschelijk zijn om de gelijktijdig door

het alkali gevormde gele kleurstof weer te ontkleuren, waarbij het

indigobhuiw dan zuiverder voor den dag komt.

De onzekerheid van het geheele onderzoek verklaart hoe het mogelijk
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is dat ScHUNCK, toen hij later Pulijgonum iindorlum leerde kennen ^),

kon meenen, dat liet daarin aanwezige indiean, waarvan de samenstelling,

C^^IP^ NO'^ + 3 11" O, onlangs door de hoeren I1üoui:wl:rff en

TER Meulen is bepaald ^), en dat van het isatan totaal verschilt,

identiek met zijn „weede-indican'' is.

Ik geloof derhalve, dat SciiUKCK niet als de ontdekker van het

isatan kan beschouwd worden, hoezeer er niet aan te twijfelen is, dat

hij dit lichaam bij zijn proeven nu en dan voor zich gehad heeft,

en op grond van de voorafgaande uiteenzetting houd ik ook zijn be-

kende indicanformule voor niet toepasselijk op het isatan.

2. Bereidiny en eiycnschapijen van het isatan.

Het indoxyl en het isatan zijn zeer vergankelijke, ook nu nog

uiterst onvolledig bekende lichamen, die zich alleen in eene zwak

zure oplossing gemakkelijk van elkander laten onderscheiden, in

neutrale, zonder het gebruik van isatase, veel moeielijker, in alkali-

sche in het geheel niet, omdat daarin uit het isatan indoxyl wordt

afgescheiden.

De reden waarom ik aanvankelijk meende, dat de wecde vrij indoxyl

moest bevatten en geen verbinding daarvan, is gelegen in het feit,

dat bij het extraheeren van jonge isatan-rijke weedebladen, zoowel

door de decoctie als bij koude extj-actie het isatan uiteenvalt en

een indoxyloplossing wordt verkregen. Nu nam ik aanvankelijk aan,

dat indien zich, zooals de gangbare theorie was, in de weede een

o*lukosid bevond, dat naar analogie van het indican door een enzym

ontleed kon worden, bij de decoctie geen indoxyl maar uitsluitend

dit glukosid zou moeten verkregen worden, omdat, zooals ik meende,

door het koken het enzym plotseling vernietigd wordt. In deze op-

vatting was ik versterkt door het feit, dat dit ook werkelijk geschiedt

bij Indigofera en PoJyijoniim^ die bij decoctie indican, bij koude

extractie indoxyl opleveren.

Maar ik ben aan de algemeenheid dezer regel gaan twijfelen toen

ik opmerkte, dat PJiajus grandifiorus^ die t»)t de indicanplantcn behoort,

niettemin bij decoctie indoxyl geeft ^). Dit scheen derhalve ook bij

de weede mogelijk te zijn, hoezeer het duidelijk was, dat de eigen-

') Ou Indigo-blue t'roui Folyi/onuiu ümtomun. The Chemical News. Vol. 30, pag.

119, 1879.

2) Verslageu der Kon. Akad. van Wetensch, te Amsterdam, 31 Maart 19ÜÜ, pag. 598.

'^) Indigofermentatie. Verslagen der Kou. Akad. van Weteusch. Amsterdam, 31

Maart 1900 pag. 573.
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schappen van het daarbij betrokken „glukosid" dan geheel andere

moesten wezen dan die van liet indican.

Maar eerst mijn ervaring', dat uit de weedebladen door verdunde

zuren een oplossing kan verkregen worden, die aan de lucht onver-

anderd blijft, hoezeer daaruit door het alkaliscli maken veel indigoblaiiw

ontstaat, terwijl een even zure indoxyloplossing zich aan de lucht hmg-

zaam tot indigo oxydeert, bracht mij op het juiste spoor. Hierdoor werd

het duidelijk, waarom ik vroeger uit weede indoxyl had verkregen. Mijn

proeven werden in het klein genomen; ik kon dientengevolge met

zorg alleen groeiende bladen en knoppen uitzoeken
;
maar deze bevatten

veel isatan en zóó weinig zuur, dat zij, zoowel bij de door mij gevolgde

decoctie als bij de koude extractie met water, en zelfs met alkohol,

indoxyl opleverden, hoezeer bij de decoctie en alkohol-ex tractie gemengd

met veel isatan, dat ik eerst later opmerkte. Had ik voor de extrac-

tie alleen oudere bladen gebruikt, waarvan de reactie zuurder is, dan

zou ik onmiddellijk het isatan, bijna geheel vrij van indoxyl hebben

leei-en kennen.

Van de betrekkelijke standvastigheid van het isatan in zwak zure

oplossingen, zelfs bij kookhitte, kan gebruik gemaakt worden voor

de bereiding. Het zuur moet bij het extraheeren hoog genoeg zijn om
de ontledende werking van de isatase op het isatan onmogelijk te

maken. Hiervoor is een zuursterkte van 1.6 a 3.2 cc normaal zuring-

zuur per 100 cc der extractievloeistof, d. i. 0.1 a 0.2 gewichtsprocent,

voldoende, want de zuursterkte der bladen zelve bedraagt omstreeks

1.5 cc normaal per 100 cc sap en dit is juist de zuurgrens boven

welke de isatase werkeloos wordt. Extraheert men door koken, dan

is het wenschelijk dezen graad van zuur nauwkeui'ig in acht te nemen.

Bij koude extractie met zuringzuur is de ontleedbaarheid van het

isatan veel geringer, zoodat men bijv. beneden 50° C. veilig met

oplossingen van 1 a 3 pCt. zuringzuur kan werken. Maar omdat

bij lagere temperaturen het zuur veel langzamer in de cellen dringt,

waardoor het enzym meer of min werkzaam kan worden onder

indoxylafscheiding, is het bij de zuurextractie bij lagere temperatuur

aan Ie raden de bladen in een mortier in d(? zure extractie-vloeistof

fijn te wrijven.

Door koken met een extractievloeistof van het zuurgehalte

2 a 3 c. c. normaal zuringzuur laat zich uit de groeiende weede-

bladen, zelfs uit de allerjongste nog neutraal reageerende meristemen,

gemakkelijk een geheel onontlede isatan-oplossing verkrijgen. Ten
gevolge van de kookhitte, geholpen door de algemeene omringing der

cellen met het verdunde zuur, wordt de isatase gelijktijdig met het

afsterven van het protoplasma vernietigd, waardoor isatan-ontleding
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geheel wordt uitgesloten. Bij liet voortduren der extractie heeft

er uitwisseling plaats tussehcn het lagere zuurgehalte binnen (c.a. 1,5 c.c.

normaal pCt.) en het lioogere zuur buiten de jonge cel, en men eindigt,

als het gebruikte bladgewicht even groot was als dat der extractie-

vloeistof, met een isatanoplossing van 0,5 a 2 c. c. normaal zuur per

100 c. c. sap.

Kookt men met meer zuur dan het genoemde gehalte, dan besjint

het isatan te ontleden, waarbij niet alleen indoxyl maar ook bruine

ontlcïdingsproducten ontstaan ^).

Het zuringzuur kan door andere zuren en door zure zouten ver-

vangen worden. Zoo kreeg ik goede resultaten met verdund zwavel-

zuur en phosphorzuur en mot een bij kamei'tem[)eratuur verzadigde

boorzuuroplossing. Azijnzuur werkt zwakker ontledend dan zuringzuur.

Wordt het ontstaan van bruine ontlcdingsproducten bij het koken

als maatstaf voor de ontleding aangenomen^ dan vond ik dat 12 c.c.

normaal azijnzuur per 100 c. c. sap (ca. 0.8 gewichtsprocent) ongeveer

gelijkstaat met 5 c. c. normaal zuiingzuur (:= 0.3 gewichtsprocent).

Zure zouten werken juist als zuien. Kaliumbioxalaat en kaliumbi-

pliosphaat kunnen alleen in stei'k verdunde oplossingen gebruikt

worden. Met een koud vei'zadigde oplossing van kaliumbitartï'aat

kan de exti'actie zelfs bij kookhitte juist geschieden zonder ontleding;

eerst bij langdurig koken vormt zich daarmede eenig indigoblauw.

Ik geef echtei' de voorkcui' aan de extractie met zuringzuur.

J)e oplossing blijft daarmede helder, lichtgeel gekleurd en zeer ge-

nuikkelijk filtreerbaar ~). Na het afgictcn is de terugblijvende blal-

massa wel sterk verweekt maar volsti-ekt niet süjmig en kan goed

droog geperst worden, zoodat men, ten gevolge van het iiooge watc'r-

o-ehalte der bladen, bijna twee maal meer extract wint dan het

ooi'spronkelijke volume der zuringzuuroplossing bedroeg.

Wenscht men, met de aldus vei'krcgcn isatanoplossing, enzymproeven

te doen, dan moet het zuur daaruit verwijderd worden, hetgeen het

beste geschiedt dooi' (opkoken met krijt -^j. Daar het krijt eenigszins

alkalisch reageert, moet het bij het inbrengen zeer fijn verdeeld zijn,

omdat grootere stukjes op hun oppervlakte een w^einig indigo

vormen. Na het affiltreeren van het oxalaat en de overmaat van

') Ook hierbij heb ik vroeger gedacht aan het glukoroii en het glukoronzuiir, die

bij ontleding brnine hunmsachtige stoften opleveren.

^j Worden de weedebtaden inet meer zuur gekookt dan 2 a 3 c. c. normaal per lOü,

dan wordt het decoct slijniig en nioeielijk tiltrcorbaar.

^) Het nentraliseeren kan ook, zonder schade voor de enzymwerkiug, geschieden met

lood-, mangaan-, magnesia- of baryt-carbonaat, maar ik acht krijt verkieselijk.
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hüt krijt, verkrijgt rnon oen vloeistof, die wel is waar eeiiigszins

bruin is gekleurd mtuir niet zoo zeer, dat het voor de enzymproeven

hinderlijk is.

Deze vloeistof kan niet tot droog worden ingedampt zonder ont-

leding, zelfs niet bij kamertemperatuur, omdat zij tijdens het con-

centreeren zuurder wordt; hot neutraliseeren der strooperige massa

is moeielijk.

De isatanextractie kan ook geschieden met zwak zuren alkohol,

zoowel in de koude als bij kookhitte. Hierbij verdienen versche

bladen boven gedroogde de voorkeur omdat bij het drogen altijd wat,

ten slotte al het isatan verloren gaat. Het alkoholextract moet bij

lage temperatuur ingedampt en eindelijk met krijt geneuti'aliseerd

worden. Bij opkoken wordt dan een wel is waar bruine maar zeer

rijke, bijna neutrale isatanoplossing verkregen, die met neutraal

loodaeetaat kan worden geklaard.

Voor nog verder concentreeren kan uit de oplossing het isatan

met basisch loodaeetaat neergeslagen en het gele precipitaat met

zuringzuur in de koude ontleed worden. Het loodoxalaat zet zich

goed af en uit de isatanoplossing kan de overmaat van het zuring-

zuur met krijt, het lood met zwavelwaterstof verwijderd worden. Deze

oplossing kan zonder zich te ontleden wel eenigen tijd bewaard

worden, maar na enkele weken verdwijnt het isatan daaruit

van zelf.

Bij de decoctiemethode met zuringzuur, opgevolgd door loodpre-

cipitatie, is het bladgroen van het begin af verwijderd en vervalt

het indampen. Wel is waar zal daarbij meer plantenslijm met het

lood neerslaan dan uit alkoholextract, maar bij verdere reiniging kan

dit slijm met aether-alkohol worden verwijderd. De vervaardiging

van droge isatanpoeders uit deze extracten, zooals ik dat vroeger met

het indican gedaan heb, is mij nog niet gelukt.

Het meest karakteristieke verschil tusschen indican en isatan bestaat

in hun verhouding tegenover alkaliën: indican is in geconcentreerde

alkalische oplossingen bestendig, isatan wordt, onder vorming van

indoxyl, zelfs in de koude, door zeer zwakke alkaliën ontleed. Zelfs

dinatriumphosphaat, phosphorzout en ammoniunicarbonaat geven, bij

eenigszins aanmerkelijke concentratie, reeds bij kamertemperatuur aan-

leiding- tot indigovormino- uit isatan. Door sterkere zuren worden zoowelO o O

indican als isatan ontleed, maar indican veel moeielijker, hetgeen vooral

duidelijk wordt bij het gebruik van zure zouten. Zoo wordt isatan

reeds door koken met kaliurabioxalaat ontleed, waarin indican con-

stant is.

Beide stoffen precipiteeren met basisch loodaeetaat en geven daar-

6
Vcrsiagcu der Afdeelbg Natuurk, Dl. iX. A». 1900/1.
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mede gele neershigeii, welke kleur wiiarschijiilijk aan de iieerslageu

zelve eigen is, en niet berust op verontreiniging.

De isatase, dat is het specifieke enzym uit weede, werkt niet op

indican; omgekeerd wordt isatan niet door de indigo-enzymen ontleed.

Isatan wordt door de mikrobcn, voor zoover de gewone soorten

betreft, niet direkt gesplitst; natuurlijk wel indirekt, nl. door

alkali door mikroben gevormd. Daarentegen wordt indican, zooals

ik uitvoerig heb aangetoond, door vele mikroben direkt ontleed,

hetzij door fermentwerking van het protoplasma (katabolismc) of door

specifieke, aan de mikroben eigen enzymen. Dit verschil hangt

waarschijnlijk samen, met de natuur van de bij de ontleding naast

het indoxyl vrijkomende lichamen, waarvan de gliikose, als splitsings-

product van het indican, een uitmuntend bacteriënvoedsel is, terwijl

juist op grond der nietontlcedbaarheid van het isatan door mikroben

mag besloten worden, dat de stof, die naast het indoxyl daaruit

ontstaat, geen glukosc, wellicht in het geheel geen suiker is.

3. De Isatase,

D(! bereiding van het weede-cnzym geschiedt op dezelfde wijze

als die van de iiuligo-enzymen : de betrokken i)lautendeelen wor-

den in levenden toestand onder alkoliol fijngewreven, en deze wordt

daaibij zoo vaak vernieuwd, tot ook de bladgroen-kleurstof ver-

wijderd is. Na affiltreeren en drogen verkrijgt men de ruwe isatase

als een wit, zwak zuur reagcerend poeder, waarin natuurlijk alle

in alkohol onoplosbare bestanddeelen, dus ook alle andere enzymen

van de weedebladen voorkomen. Daar het enzym geheel onoplosbaar

in water is, kan het gereinigd worden door uitlooging met gedestil-

leerd water, waardoor de andere, ten minste de in water wel oplosbare

enzymen, daaruit verdwijnen. Oplossingsmiddelen voor de isatase zelve

heb ik nog niet gevonden.

Daar de weede, even als de koolsoorten, zeer rijk aan gips is, bevat

de ruwe isatase zooveel gips, dat de verwijdering daarvan met gedestil-

leerd water moeielijk is. Daarom heb ik, voor het beantwoorden van de

vraag, of zich bij de werking van isatase op isatan wellicht een sulfaat

afscheidt, evenals bij de splitsing van kaliummyronaat door myrosine,

op de volgende wijze gipsvrije isatase gemaakt. Fijngeknipte weede-

bladen werden in gedestilleerd water opgewreven, daarna uitgeperst

en het terug blijvende zoolang met water uitgeloogd tot het filtraat

zwavelzuurvrij bleek te zijn. Eerst daarna werd de bladgroenkleur-

stof met alkohol verwijderd, en het terugblijvende gedroogd en

gepoederd.
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Ofscliüon liet zoo vcrkivgon preparaat aleehtH arm aan euzym is,

omdat tlit in de bladgroenkorrels gelokaliseerd is, welke bij bet

uitpersen der bladen meerendeels mede uitgeperst worden, is het

toch voldoende om een flinke isatan ontleding* te bewci'ken ; sulfaten

worden daarbij niet in vrijheid gesteld.

De isatiiso is in de weedeplant gelijkmatig verspreid en komt voor

zoowel in alle groeiende deelen, als in volwassen wortels, stengels,

bladen en bloemen. Deze verspreiding is dus een andere dan die van

het ib^atan, dat in alle oudere deelen der weedeplant ontbreekt, en

des te meer in groeiende wortels, stengels en bladen is opgehoopt,

naarmate deze jonger zijn. Anders ook dan de verspreiding van de

indigo-enzymen in de indicanplanten, welke alleen in de indicanrijke

deelen worden aangetroffen.

Daarentegen stemt de verspreiding van de isatase binnen de gi'enzen

der cel met die van de indigo-enzymen overeen: beide zijn in de

chromatophoren gelokaliseerd. Ook het isatan heeft in de cel een

overeenkomstige lokalisatie als het indican, want beide worden, voor-

zoover dit uit mikroehemische proeven kan worden afgeleid, in het

levend protoplasma van epidermis, mosophyll en andere parenchym-

weefsels gevonden, maar niet in het celsap. Voor het vaststellen van

de lokalisatie van isatan en isatase in de cellen, kan de zelfde weg

worden gevolgd, welken ik vroeger voor Itet opsporen van het indican

en de indigoenzymen heb aangewezen. ^)

Wat het isatan betreft, worden niet al te dunne niikroskopische

doorsneden van jonge, sterk groeiende stengels of bladen in een kokend

mengsel van zoutzuur en isatine gebracht; door het zuur wordt uit

het isatan indoxyl afgescheiden, dat met de isatine roode kristal-

naalden van indigoroüd voortbrengt, welke zich in het protoplasma

afzetten. Moeielijker te zien, maar toch naar ik meen overtuigend,

is het neerslaan van indigoblauw als kleine korrels in het levend

protoplasma, wanneer de doorsneden in levenden toestand in een

mengsel van kokend zoutzuur en ferrichlorid worden geworpen.

Opmerkelijk is de sterke ophooping van het isatan in de epidermis-

cellen en vooral in de haren, die daarop bij jonge weedebladen

gevonden worden.

Het aantoonen van de lokalisatie van de isatase in de chromato-

phoren kan op twee wijzen gf^schieden. Daartoe kunnen, hetzij stukjes

van de gemakkelijk loslatende epidermis der weedebladen, of wel mikros-

kopische doorsneden van stengels of bladen, alle in levenden toestand,

in een neutraal reageerend op c. a. 45° C. verwarmd isatan-rijk weede-

^) IndigGfermeiitatie pag. 579.
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decoct gelegd worden. Reeds na eenige minuten beginnen zich dan

de cliromatophoren blauw te kleuren; de intensiteit der kleuring

neemt nog eenigen tijd toe, om echter na een half uur of een uur

een grens te bereiken. Vooral de blauwkleuring van de kleurlooze

cliromatophoren van epidermis en stcngelmerg is hierbij goed waar-

te nemen, zoodat de afgescheurde epidermislapjes zeer interessante

preparaten worden.

De lokalisatie van het isatan in 't protoplasma en van de isatase in

de chromatophoren zal medebrengen, dat in de levende cel de inwer-

king dezer stoffen op elkander mogelijk is, zonder dat het, in diezelfde

cellen jianwezige zure celsap, daarop van invloed kan zijn. Bij den

dood der cellen, en dus ook bij extractie-proeven, zal deze toestand

plotseling veranderen en het zuurgehalte van het celsap zal beslissen

of de isatase al of niet op het isatan kan inwerken.

In geen andere plant dan in de weede heb ik tot nu toe isatase

kunnen vinden. Ik had de aanwezigheid daarvan in sommige hauw-

tjcs-dragende Crucifcren verwacht, bijv. bij Capsella bursa jxfstoris,

waarin, in geval de wortelhals sterk verwond is, een spoor indoxyl

kan worden aangetoond, maar ook hier ontbreekt het enzym. Even-

zoo in de indicanplanten.

Ook alle daarop onderzochte mikroben zijn vrij van isatase.

4. Werking van de isatase op liet isatan.

De werking van de isatase op het isatan is, zooals wij zagen,

alleen mogelijk in neutrale of amphotere en zeer zwak zure oplos-

singen. In alkalische oplossingen wordt de waarneming onzeker

omdat het alkali zelve indoxyl afsplitst. Bereikt het zuur 1.5 cc.

normaalzuur per 100 cc. isatanoplossing, dan wordt de werking zeer

verzwakt, bij 1.8 cc. normaalzuur heeft geen isatanontleding meer

plaats, hetgeen opmerkelijk is, omdat dit zuurgehalte in het celsap

der oudere weedebladen bereikt wordt. Hierdoor wordt echter de

isatan-ontleding door het enzym in de levende cel niet onmogelijk,

omdat dit proces tot het protoplasma beperkt kan blijven tengevolge

der beschreven lokalisatie.

Daar de isatase-werking beoordeeld w^ordt uit de vorming van indigo-

blauw, moeten daarbij twee chemische processen worden waargenomen,

de isatansplitsing en de indoxyloxydatie. Werkt men bij volledige

luchltoetreding, bijv. met een dunne laag der isatanoplossing, waarop

het enzym drijft, in een wit porceleinen schaal met vlakken bodem,

dan verandert het indoxyl onmiddellijk na de afscheiding in indigo;

maar als de isatanontleding plaats heeft bij ojivolkomen luchttoevoer,
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bijv. in de diepte van een reng:eeibuis, dan is het noodig, tijdens de

proef zelve, de indoxyloxydutie door sehudden met lucht zoo volledig

mogelijk te maken, dat echter niet altijd even snel gelukt en aan

de nauwkeurigheid der proef grenzen stelt. Alkalisch kan de vloeistof

natuurlijk niet gemaakt worden, omdat dan niet alleen het door

de isatase gevormde indoxyl zichtbaar zou worden, maar ook het

door 'talkali iti vrijheid gestelde indoxyl, uit het door de isatase niet

ontlede isatan. Wenscht men de isatase-werking bij een bepaalde

tempemtuur waar te nemen, dan moet het vei-nietigen van het enzym

aan het einde van den inwerkingstijd niet door verwarming, maar door

een vergift, bijv. sublimaat, geschieden. Zuurtoevoeging om de kleur

van het indigoblauw zuiver te maken, moet vermeden worden ten

einde geen isatan te ontleden. Men is derhalve verplicht de reactie

in zeer zwak zure oplossing te doen verloopen, en zonder verdere

voorbereiding dan goede aëratie de uitkomst te beoordeelen.

De vraag naar den aard van de stof, welke bij de isatansplitsing

naar alle waarschijnlijkheid naast het indoxyl vrijkomt, heb ik nog

niet kunnen beantwoorden. Wel geeft persgist in isatan-rijk weede-

extract met ruwe isatase behandeld, meer alkohol en koolzuur dan in

hetzelfde extract zonder isatase (in de verhouding van 8 : 5), zoodat

hierbij zeker aan de vorming van voor gisting vatbare suiker moet

gedacht worden. Maar deze suiker ontstaat waarschijnlijk niet uit

het isatan zelve, maar door de werking van vreemde, in de ruwe

isatase voorkomende enzymen, op andere glukosiden of koolhydraten,

die in de isatanoplossing aanwezig zijn, bijv. van myrosine op

myronaten, en van diastase op granulose. Met koperproefvocht kan

men in dit geval niet werken, omdat het isatan door het alkali

ontleed wordt.

Dat aan de „indiglucine" van SciiUNCK geen waarde kan worden

toegekend, volgt uit § 1.

Yoor het vaststellen van het verband tusschen de isatasewerking

en de temperatuur werden de proeven op dezelfde wijze ingericht

als vroeger bij de indigoenzymen beschreven ^), mot het verschil, dat

om de boven gegeven redenen het alkalisch maken en het daarna

aanzuren der verkregen indoxyloplossingen, hier vervallen moest.

Het zeer fijn gepoederde enzym wordt in reageerbuizen met de

isatan-oplossingen opgeschud, en in een waterbad bij be])aalde tem-

peratuur een bepaald aantal minuten verwarmd. Steeds worden twee

proeven tegelijk gedaan, zoodat een colorimetrische vergelijking van

de gevormde indigo mogelijk is, bijv. tegelijk bij 48° C. en 50° C of

^) Indigofermentatie pag, 586,
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iieutrale en zwak zure indoxyloplossingen zeer veel langzamer; wel

gaat ook daarin ten slotte al het indoxyl in indigo over, maar zulke

oplossingen blijven bij kamertemperatuur uren lang onveranderd en

zijn geschikt om de eigenschappen van liet indoxyl te bestudeeren.

Hoofdzaak voor het verkrijgen van zulke neutrale of zwak zure

indoxyloplossingen uit weedebladen is tijdens de extractie de isatase-

werking te begunstigen, dus juist hetzelfde te doen, wat ik vroeger als

essentieel beschreven heb voor de indoxylextractie uit de indican-

planten, waarbij alles aankomt op de werking van de indigo-enzymen.

Dit kan het beste geschieden door de extractietemperatuur tusschep

45° en 50°C.te houden, en door toevoeging van krijt of een zwak alkalisch

reageerend zout, het in de bladen aanwezige zuur gedeeltelijk te

neutraliseeren. Een goed resultaat wordt bijvoorbeeld vorkregen

door een wijdmonds stopflesch geheel met jonge weedebladen te

vullen, te overgieten met een oplossing van Vg pCt. dinatriumphos-

phaat (Na^HPO* -[- 12 H^O) die op omstreeks 50° C. is verwarmd,

de lucht zooveel mogelijk te verwijderen, de flesch te sluiten en bij

omstreeks 40° C. 24 uur te laten staan. Door afgieten en uitpersen

van de bladmassa, opkoken en filtreeren verkrijgt men al het indoxyl

in een amphotere oplossing, die wel is waar bruinachtig gekleurd maar

voor allerlei proeven mot indoxyl zeer geschikt is. Van de aan- of

afwezigheid daarin van onontleed isatan kan men zich door precipiteeren

met loodacetaat overtuigen, waarbij het indoxyl opgelost blijft. Ook kan

met aether het indoxyl wordon uitgeschud en in de terugblijvendo

vloeistof met isatase op isatan worden gereageerd. Natuurlijk blijft

ook wellicht aanwezig isatan in het filtraat, wanneer men het indoxyl

aan de lucht laat oxydeeren en het indigoblauw affiltreert.

De aetheroplossing van het indoxyl, door uitschudden van hot

extract verkregen, kan bij lage temperatuur aan de lucht verfram})t

worden, waarbij het indoxyl als een in water oplosbare vloeistof

achterblijft, die door verschillende verontreinigingen gekleurd kan zijn.

De waterige oplossing .van dit gezuiverde indoxyl is wel is waar

aan de lucht onbestendig maar de oxydatie tot indigoblauw geschiedt

langzaam genoeg om den invloed, welke verschillende stoffen daarbij

uitoefenen te bestudeeren.

Allerlei omstandigheden hebben mij aanleiding gegeven opnieuw

de vraag te stellen of bij deze oxydatie wellicht een oxydeerend

enzym een rol speelt ^). Na veel twijfel ben ik ten slotte, even

') Geheel ten onrechte beweert B.ié.vudat (Compt. rendus T. 127, pai^-. 769, 1S9S,

en T. 128, pasj. 1178, ISUS), dat in de extracten van Isalis indigowit ontstaat, dat

door een oxydase in indigoblauw verandert.
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iih vroeger, tot liet besluit gekomen, dnt dit niet het geval is.

Mijn aanvankelijke onzekerheid was gedeeltelijk het gevolg van

de zeer ongelijke versnelling der oxydatie van indoxyloplossingen

door versehillende daaroj) gestrooide poeders. Deze oxydatie wordt

door het ruwenzyin van weede eenigszins, door dat van Indujofera

Icptostachya in hooge mate bevorderd, maar door koken der ruwen-

zymen wordt deze eigenschap daaraan volstrekt niet ontaomen.

Door een nauwkeurige vergelijking van het gedrag van ruwe, uit

isatan en uit indican vervaardigde, met gezuiverde indoxyloplossin-

gen ^) is mij gebleken, dat niet alleen in de ruwenzymen zelve

maar ook in de ruwe indoxyloplossingen, oplosbare en onoplosbani

chemische verbindingen voorkomen, welke op de snelheid der indoxyl-

oxydatie van invloed zijn, maar die door enzym vergiften en door

verwarming niet vernietigd worden en die dus niet de natuur van

enzymen bezitten.

Evenmin als ten opzichte van het indoxyl kon ik een cxydeerende

werking van de ruwe isataso waarnemen op pyrogallol, hydrochinon

en guajac-emulsie, welke nan oxydase zou kunnen toegeschreven

worden.

Ofschoon dus oxydase in de ruwe isatase-preparaten ontbreekt, be-

vindt zich daarin, gelijk in alle dergelijke uit willekeurige hoogere

planten bereide poeders, peroxydase („leptomine" van Racihorski ~),

dat is het enzym, dat bij tegenwoordigheid van waterstofsuperoxyd

guajac-emulsie blauw kleurt. Maar het indoxyl wordt ook daardoor

volstrekt niet tot indigo geoxydccrd.

6. Nc'krose en nekrobiose.

Levende weefsels kunnen op twee wijzen afsterven: door nekrose,

dat is door het afsterven van het protoplasma gepaard met gelijk-

tijdige vernietiging der enzymen, en door nekrobiose, waarbij wel het

protoplasma sterft maar de enzymen werkzaam blijven. liet vroeger

door mij beschreven verschijnsel van den „blauwen strook" in gedeel-

telijk gedoode woedebladen, juist op de grens tusschen het levend

gebleven en het gedoode gedeelte, welke beide laatste deelen groen

blijven, berust dus op nekrobiose. De werking van de isatase op het isatan

') Behalve uit weade maakte ik liet indoxyl, door in een gesloten tlescli een 4 p(!t.

indicanoplossing met indigoenzyni bij G0° C. te ontleden. Bovendien had de Heer II.

TEa Meulen de goedlieid voor mij in het Chemisch Laboratorium der Polytechnische

School, langs chemischen weg indoxyloplossingen te bereiden. Flet gezuiverd eindoxyl

wordt daaruit weder door aether-extractie verkregen.

") Berichte der Deutsoh, Botan, Gesellschaft. Bd. IG, pag. 52, 119, IS'JS.
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geeft rluarviui oen voldooiKle verklariiio-, en mnakt mijn vroegere hypo-

these van alkalivorming" hij het afsterven van 't protoplasma over-

bodig. Het eenvoudigst laat d(i proef zich nemen door van een jong

weedeblad den top in een BuNSi<]N-vlam of in damp van kokend water

te dooden, en dan hij gewone temperatuur aan zichzelf over te laten,

waarhij alleen in de genoemde grensstreek indigo neerslaat. Wordt

de hladgroenkleurstof met alkohol uitgetrokken dan worden zoowel

het „doodc" als het „levende" deel kleurloos, de streek daartusschen

blauw. Het verschijnsel wordt het duidelijkst in jonge weedebladen,

in oudere bladen, met een hooger zuurgehalte, is er weinig of niets

van te zien omdat het zuur de isatasewerking onmogelijk maakt.

Ook \nj vele andere planten geeft nckrohiose tot de vorming van

pigmenten aanleiding. Zijn deze pigmenten bruin of zwart en doet

men de proef op de genoemde wijze met de bladen dezer planten,

dan kan de „gekleurde strook" die daarbij ontstaat nog veel duide-

lijker worden dan hij de weede. Bijzonder geschikt om dit toe

te lichten zijn bijv. de bladen van Pyriis cowmuniSj Trollkis^ Aconi-

tnm^ Asarum. Salix purpurea^ Populus nigra en zeer vele andere,

welke zich bij nekrohiose pikzwart kleuren en bij nekro^ kleurloos

blijven. Vooral perehladen zijn voor de proef aan te bevelen ; het

daarin aanwezige enzym is tyrosinase, de natuur van het chromogeen

is mij onbekend, tyrosine is het niet. Bij het aanleggen van een

herbarium zal het er dus, om zulke planten kleurloos te houden, op

aankomen om nekrohiose tegen te gaan. Dikwijls geschiedt dit van

zelve, omdat het zure celsap hij het drogen zoo geconcentreerd wordt,

dat de enzym werkingen niet kunnen plaats hebben, zoo bijv. bij het

drogen van weedebladen, waarbij de zeer gevoelige isatase werkeloos

wordt. In andere gevallen zal men, om het doel te bereiken, het

enzym moeten vernietigen, bijv. door kokend w\at er of door vergiftige

dampen.

Somtijds ontstaan door nekrohiose aromatische of prikkelende

stoffen, welke in de plant zelve als glukosiden vooi'handen zijn,

waaruit zij door specifieke enzymen hij het afsterven der cellen in

vrijheid gesteld worden. Wel hekend is dit bijv. ten opzichte van

de myronaten en de myrosine der Cruciferen, van de amygdaline en de

emnlsine der Amygdaleën, van de spiraeine, gaultherine en gaultherasc

bij Spiraca. Maar het geldt ook voor de cumarine van Aspcrula

odorrda, die daarin niet als zoodanig voorkomt maar als een al ukosid,

dat bij nekrose onveranderd blijft en dus door uitkoken uit de plant

verwijderd kan worden, terwijl in deze plant bovendien een

specitiek enzym voorkomt, waardoor, bij nekrohiose, uit dit glukosid

cumarin, wordt afgesplitst. Dit enzym is niet identiek met de emulsine.
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(^n verschilt evenoens van de oaultlicrase. Op geheel overeenkomstigcf

wijze ontstaan ook (1(> aroma's uit de vanille-vrueht en uit de wortels

van Gcum urbanum.

De vergelijkende studie tusschen nekrose en nckrobiose in het

})lantenrijk, wijst den weg voor het vinden van een groot aantal

nieuwe chromogenen of glukosiden en bijzondere enzymen.

IJiikomsten.

Het indoxyl komt niet, zooals ik vroeger meende, in vrijen toestand

in de weede voor, maar als een losse verbinding, door mij isatan

genoemd.

Isatan is alleen bestendig in zwak zure oplossingen, en w^ordt

verkregen door daarmede de weede te extraheercn. Het ontleedt,

onder vorming van indoxyl, door alkaliën en door sterkere zuren,

en in oplossingen, mindcu' zuur dan 1.5 ee. normaalzuur [)erl()()ee.,

door een enzym, isatase, dat het sterkst w^erkt bij 50° C. en in alle

deelen der weedeplant voorkomt.

Isatan wordt door de indigoenzymen en door mikroben, voor

zoover deze geen alkali vormen, niet ontleed; isatase werkt niet op

indiean.

Isatase is gelokaliseerd in d(^ ehromatophoren en isatan in het

protoplasma, hetgeen overeeidvomt met de vroeger beschreven lokali-

satie van de indigoenzymen en het indiean.

Wordt de weode geëxtraheerd z( ndcr zuur, zoodat de isatns>kan

werken, of met verdunde alkaliën, bijv. V2 l»Ct. ojdossing van dina-

triumphosphaat, dan ontstaat indoxyl.

De nekrobiotisclie blauwe strook in gedeeltelijk gedoode weede-

l)l;)den ontstaat door de werking van isatase op isatan.

Geologie. — De Heer van Bemmelen biinlt aan, namens den

Heer Euo. DuHOis, eene mededeeling: „/> grootte van den

kringloop der koolzure kalk en de ouderdom der aarde\ IL

In mijn eerste mededeeling zijn een aantal van meer betrouwbare

gegevens aangevoerd ten bewijze, dat de in de zee vloeiende wateren

van rivieren, in welker stroomgebied, zooals dat met de grootere

rivieren meestal het geval is, veel kalkgesteenten voorkomen, meer

dan verzadigd zijn aan koolzure kalk.

Ten gevolge van overmatige bedeeling van het rivierwater met

organische stolTen daar, waar een stroomgebied zeer dicht bevolkt is,

i^ het gehalte aan koolzure kalk bij vele rivieren van de bedoelde
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soort in Kiii'opa, on voor oen deel ook in andere werelddeelen, grooter

dan in den oorspronkelijken toestand, voor het optreden van den menscli,

alzoo gedurende den langsten tijd van het verleden der aarde. Er

zij herinnerd aan het relatief hooger gehalte aan koolzure kalk in

rivieren zooals de Theems en de Seine, en ook aan het verschil in

dat gehalte tusschen kleine en groote rivieren en tusschen kleine en

groote nieren, die overigens in gelijke toestanden verkeeren, en enkele

andere feiten, welke den invloed van de verontreiniging van het

water met organische stoffen op het gehalte aan koolzure kalk

aantoonen.

In aanmerking nemend, dat aan de monden der rivieren, waar

veel organische stoffen bezinken, zeker ook in het algemeen de hoe-

veelheid van het door het vergaan van organische stoffen ontwik-

keld koolzuur toeneemt, komt het mij, uitgaande van de voor-

handen analysen, voor, dat een gemiddeld gehalte van 95 niG.

koolzure kalk per liter water over het geheel genomen vrij juist

den oorspronkelijken toestand aan de monden der rivieren, welke in

zoo ruime mate met koolzure kalkgesteenten zijn in aanraking

geweest, dat hare wateren zich daaraan konden verzadigen, weergeeft.

Die ruime aanraking der stroomende wateren met kalkgesteenten

blijkt bijna overal Ie bestaan, waar echt sedimentaire formaties over-

wegen. Waar in het stroomgebied kristallijne silicaatgesteenten de

oveihand hebben, daalt het gehalte aan opgeloste koolzure kalk in

het rivierwater tot een meer of minder laag cijfer.

Aldus houdt de Ilio de la Plata, 8 K. M. boven Buenos- Aires,

naar de in mijn eerste mededeeling bedoelde analysen van Kyle,

waarvan hij het resultaat ook elders heefc gepubliceerd ^), per liter

water slechts 23 niG. koolzure kalk in oplossing. De Amazone,

bevat tusschen de engten en Santarem, naar óéne analyse^), 27.5 mG.,

iets hooger, bij Obidos, naar twee andere analysen"^) 11.4 tot

14. G mG., de Rio Para (Tocantins), naar eene analyse ^^ van

het water der haven van Pani, bij diepe ebbe, 12.4 inG. koolzure

kalk per liter water. De Dwina, boven Archangel, houdt, naar

') Chemical News. Vol. 38 (1878), p. 28. De in mijn eerste mededeeling naar

het totaalgelialte aan opgeloste stollen gemaakte onderstelling hetrellende liet kalk-

gehalte dezer rivier blijkt onjuist te zijn; het gehalte iuin opgeloste stollen is even hoog

als bij kalkrijke wateren, slechts wegens de bijzonder groote lioeveellieid kiezelzuur welke

dit rivierwater bevat.

^) De proef werd onderzocht door P. S. Frank land en het resultaat medegedeeld

door Mellaru Readk, 1 c, p. 295.

•"') F. Katzek, Das Wasser des nnteren Aniazonas. Sitzungsberichte der Kön. Böhnii-

scheii Gesellscli. d. Wisscnsch. Math. iiaturw. Chisse. Jahrg. 1897. l'rag 1898, N"XVll,

p. 3— () en 8.
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eone analyse van C. Schmidt ), slechts 20.2 mG. per liter v/ater

in oplossing'. Van kleinere rivieren bevat bijvoorbeeld liet water

van de Hudson ~) 42 mG., dat van de Delaware, naar de analyse

van eene proef geschept uit het reservoir te Trcnton^), 25 mG.
koolzure kalk per liter. Verder bevat de Croton-rivicr, die de stad

New-York van water voorziet, en welker stroomgebied uit archaeischc

gesteenten bestaat, slechts 28.5 mG. calciumcarbonaat per liter

water *). De proef was genomen uit het reservoir der stad New-York,

en dat gevuld wordt uit den bovenloop van de kleine rivier. De

Ottawa, die het grootste deel van haar water, dat vele kleine meren

doorstroomt, ontvangt uit een gebied van kristallijne gesteenten, en

in haar stroomgebied ook groote uitgestrektheden bosch en moeras

heeft, houdt per liter water 24.8 mG. calciumcarbonaat bij IG.4 mG.

organische stoffen in ojdossing ^). Aan koolzuur is in dat geval dus

zeker geen gebrek. Het water was geschept bij St.-Anu's loch en

was „opmei'kelijk vrij van cenig sediment of mechanische onzuiver-

heid." De Bovcn-Bann in Ierland, die, totdat ze zich in de Lough

Ncagh stort, 50 K. M. ver over granietbodem stroomt, bevat slechts

17.7 mG. calciumcarbonaat per liter water ^). De wateren van de

Moldau, een hoofdtak van de Elbe, die tot boven Praag nog minder

met kalksteen in aanraking zijn geweest dan die van de Elbe bij

Tetschen, bevatten zelfs minder dan de helft van het calciumcarbonaat

van laatstgenoemde rivier, namelijk slechts 18.1 tot 28,8 mG. per

liter '^). De Uruguay is een voorbeeld van eene rivier die hoewel

niet over archacischen bodem stroomend toch arm is aan opgeloste

koolzure kalk, omdat haar stroomgebied bijna geheel uit kwartsi-

tische zandsteenen bestaat. Naar eene analyse van het water dezer

rivier bij Salto door Kyle (1. c.) hield dit per liter 10 mG.,

1) In : Buil. Acadc inip. St.-lVtersbourg-. Tomé 20 (1875), p. 152.

2) Eerekentl nnar eene analyse van C. K Ch.vndleii in Report of the American

Public Health Association. Vol. I, p. 512—543, aangehaald door J. C. Kusskll, 1. c,

p. 176. Table A.

^) EussELL, Ibid.

^) E. Wallek, Water supply of New-York City, 1881 en C. F. Ciiandler in

Joiinson's (lyclopedia. Vol, IV, aangehaald door J. 1). Dana, Manual of Geology,

Fourth Edition 189fi, p. 121.

*) T. S. HuNT in : Geology of Canada. Ceological Survey of ('anada. Keport of

Progress from lts commencement to 1863. Montreal 1863, p. 566.

''j HoDGES in: Chemical News. Vol 30 (1874), p. 102.

') Naar 7 analysen door Bkloiioubek (Untersuchungen des Mohhuuvassers), mede-

gedeeld in Sitzungsberichte der K. Bohniischen Gesellschaft der Wissenschaften in

Prag. 1876, p. 37. Pehalve in het Silurische bekken van Praag is het water der

Elbe ook nog in aanraking geweest met kalkgesteenten in de Cretaceische formatie

vun het noordelijk deel van Bohème,
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naar eene andere analyse door R. Schoeller ^) van liet water

derzelfde rivier beneden Fray-Bentos, 16.2 mG. ealeiumcarbonaat

in oplossing-

Gok houdt het water van het Bovenmeer in Noord-Amerika, in

welks stroomgebied slechts oude zandsteenen, conglomeraten en kris-

tallijne gesteenten niet zeer weinig kalksteen voorkomen ^), per liter

niet meer dan 30.8 mCx. ealeiumcarbonaat en een totaal van 45.7 mG.
vaste stoffen in oplossing. liet Tahoe-meer, dat gelegen is te midden

van- de graniet- en gneistoppen der Sierra Nevada, en welks water

door de rivier Truekee afvloeit, bevat slechts 23.2 niG. ealeiumcar-

bonaat, in het geheel 72.3 mG. opgeloste vaste stoffen per liter water-^).

Het Wenermeer en het Wettermeer in Zweden bevatten 36.2 en

51.7 niG. opgeloste vaste stoffen^*). Naast kristallijne rotsen wordt

het stroomgebied van beide groote meren slechts door diluvialen bodem

gevormd, die uit kristallijne rotsen ontstaan is. Het Starnberger meer en

Loch Katrine, reeds in mijne eerste mededeeling genoemd, die ook

geheel of grootendoels door glaciale vormingen omgeven zijn, welke

uit kristallijne silicaatgesteenten ontstaan zijn (naast die gesteenten

zelf bij het laatstgenoemde meer) zijn uit dien hoofde bijzonder arm

aan koolzure kalk.

Behalve de vier laatsten zijn echter al de hier opgenoemde wateren

van rivieren en meren niet uitsluitend in aanraking geweest met

kristallijne silicaatgesteenten. Zoo komt in het stroomgebied van het

Baikal-meer ook eenige palaeozoische kalksteen voor on ontvangt de

Hudson veel water uit het Gntario meer, waarmede de rivier door

een kanaal verbonden is.

Daarentegen zijn de wateren van eenige andere, meestal kleine,

meren, evenals die van de genoemde zweedsche meren, het Starn-

berger meer en Loch Katrine, niet in aanraking geweest met kalk-

gesteenten. Aldus wordt het water van het Rendiermeer, dat gelegen is

in het groote archaeische gebied van midden-Canada, ten noorden van het

1) Berichte der Deutsclieu Chemischen G esellsehaft, Berlin 1887, p. 1786.

2) R. 1). IiiviNG, The copper-bearint^ rocks of l^ake Superior. Monographs of the

U. S. Geological Survey. Vol. V. Washington 18S3, p. 340. De analyse van het

water in: Geological and i^atural History Survey of Minesota. Eleventh annual Keport

p. 175, aangehaald door Wauken Uphani, The Glacial Lake Agassiz Washington

1895. Monographs of the U. S. Geol. Vol. 25. p. 514.

3) Naar analysen van F. W. Clakke, aangehaald door J. C. Hussell, History of

Lake Lahontan, p. 42.

4) A. Almén in Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, Berlin 1871, p. 7.')1.

5) Analyse in Geological and Natural History Survey of Minesota, Canada. Report

of Trogress for 1880—1882, p. 6. li.
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Winipeg-meer «leclits 29 mG. vaste «totfun mot slechts een zwak

spoor van kalk per liter iu oplossing '). Do kleine fransche meren

met afvoer, in graniet en bazalt gelegen, waarbij nog te noemen is

dat van Godivelle-d'en-IIaut, in basalt, met per liter 5 mG. Ca CO3 en

18,3 niG. totaal der opgeloste stoffen, van welker wateren het gehalte aan

opgeloste koolzure kalk in mijne eerste mededeeling naar Delebkque

werd aangegeven, houden gemiddeld 8.9 mG. CaCOa per liter water

in oplossing.

Men vergelijke nu het gehalte aan caleiumcarbonaat der vijf

laatstbedoelde, in silicaatgesteenten gelegen riviermeertjes met dat

van vijf even kleine meren in Frankrijk, in welker stroomgebieden

kalkgesteenten overvloedig voorhandcsn zijn, en die eveneens hoog

gelegen zijn ^).

Meren
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over een bodem van kristallijne gesteenten stroomend, een hoogcr

gehalte aan calciumcarbonaat hebben dan die der evengenoeinde

meren in graniet en bazalt, kan men in de me(;ste gevallen nagaan,

dat zij ook gelegenheid hebben gehad eenig calciet op te lossen.

Aldus de Rio de La Plata, die 23, de Amazonas, die 11.4 tot 27.5

mG. en de Kio Para, di(^ 12.4 niG. CaCOg per liter water bevat,

de Dwina met 20.2, de Delaware met 25, de Croton met 28.5, de

Ottawa met 24.8, de Moldau met 19.4, de Uruguay met 16. 2, het

Bovenmeer met 30.8, het Tahoe-meer met 23.2, het I>aikal-mcer met

40.1 niG. CaCOy per liter water. De Hudson-rivier, met 42 mG.

CaCOy per liter watei', staat bovendien door een kanaal in verbinding

met het Ontario-meer, dat rijk is aan opgeloste koolzure kalk. Voor

het Tschaldyr-meer zijn niet genoeg gegevens ter beschikking om te

beoordeelen of men daarbij aan dezelfde bijmenging van opgelost

CaCOy te denken heeft, of wel dat het betrekkelijk hoog gehalte

aan die stof toch door een bijzonder snelle omzetting van silicaten

te verklaren is.

Duidelijk blijkt uit al de opgenoemde feiten, dat het gehalte der

stroomende wateren aan opgelost calciumearbonaiit in hooge mate

afhankelijk is van den aard van den bodem, waarmede zij in aan-

raking zijn geweest, in zoover namelijk dat er een zeer groote

tegenstelling bestaat tusschcn de wateren, die slechts de uitloogings-

producten van kristallijne silicaatgesteenten bevatten en die, welke

over echt sedimentaire formaties van eenigen omvang stroomen. In het

laatste geval blijkt de aanraking der wateren met kalkgesteentenbijua

altijd voldoende te zijn om zich met calciumcarbonaten te verzadigen.

Stelt men, dat in streken, waar de bodem uitsluitend uit kristal-

lijne silicaatgesteenten bestaat, onder overigens gelijke omstandig-

heden, gemiddeld een tiende CaCO^ door de stroomende wateren

wordt afgevoerd als in streken waar de bodem rijk is aan kalkge-

steenten, zoo blijft men met die schatting wel beneden de werkelijk

bestaande verhouding. Neemt men dan verder aan, dat in de streken

der aarde, waar de bodem uit kristallijne silicaatgesteenten bestaat, deze

over het geheel met evenveel stroomend water in aanraking komt

als waar hij alleen uit echt sedimentaire formaties bestaat — het-

geen men, zooals uit de vergelijking van regenkaarten met geolo-

gische kaarten blijkt, zonder eene fout van beteekenis te maken,

doen mag — en met Tillo, dat de kristallijne silicaatgesteenten

het vierde deel van de landoppervlakte der aarde innemen, zoo vindt

men, dat deze laatsten 9.5 deelen opgeloste koolzure kalk leveren

tegen het overige landoppervlak 3X9'^ = 285. Gemiddeld bevatten

derhalve de wateren welke der zee worden toegevoerd 74 mG. kool-
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zure kalk per liter en brengen iilzoo per jaar 2 billioen (of 2 X 10^^)

K(t. koolzure kalk in de zee, waarden, welke reeds in mijn eerste

mededeeling' g:enoemd, evenwel niet nader afgeleid zijn.

Volgens deze seliatting bedraagt verder de hoeveelheid van het

jaarlijks nieuwgevormd calciumcarbonaat slechts ongeveer een dertigste

(nauwkeuriger Vsi) van de geheele hoeveelheid, welke de zee per jaar

ontvangt. Jaarlijks zouden alzoo uit silicaten gevormd worden 64.5

milliard (64.5 X 10'"^) KG. calciumcarbonaat, bevattende 28.4 milliard

(of 28.4 X 10°) KG. vastgebonden CO^j.

Daar de aarde uit een gloeiend vloeibaren toestand door

afkoeling en dientengevolge omhulling met eene stollingskorst in

haren tegenwoordigen toestand gekomen is, moet men aannemen,

dat al de koolzure kalk uit silicaten der aardkorst ontstaan is.

Reeds bij kookhitte toch zou, zooals men weet, kiezelzuur, dat in

zoo groote overmaat in die korst aanwezig is, voorhanden

carbonatcn ontleed hebben. De vorming der korst moet echter

reeds begonnen zijn omstreeks 1000° C, want de smeltingspunten

der meeste silicaten liggen tusschen 900° en 1500° C. De carbonatcn

kunnen derhalve eerst ontstaan zijn nadat eene vaste korst van

aanzienlijke dikte zich reeds gevormd had. Door Lord Kelvin is

aangetoond, dat al betrekkelijk spoedig na het begin van de vorming

der aardkorst de temperatuur aan hare oppervlakte zoo goed als

uitsluitend onder den invloed der zonnestraling moet gestaan hebben.

Reeds na honderd jaren zou die temperatuur slechts 8° C. hooger, na

honderd eeuwen 0.8° C. hooger zijn geweest dan zonder onderaardsche

warmte ^). Men kan dus aannemen dat, van een geologisch stand-

punt beschouwd, ongeveer tegelijkertijd met het begin der temperatuurs-

toestanden, welke de aarde tot een voor levende wezens geschikt verblijf

maakten de vorming van de carbonatcn uit silicaten begonnen is.

Kende men derhalve de gemiddelde snelheid van dat vormings-

proces en de geheele hoeveelheid der voorhanden carbonatcn, zoo

zoude men ook den tijd kennen, welke verloopen is sedert de aarde als

woonplaats voor levende wezens geschikt is geworden. Wat de hoeveel-

heid der carbonatcn betreft, zoo komt naast het calciumcarbonaat alleen

nog het magnesiumcarbonaat, in aanmerking ; de overige carbonatcn

zijn in slechts betrekkelijk zoo geringe quantiteiten voorhanden, dat

zij bij de zeer globale berekeningen, welke het hier geldt, kunnen

verwaarloosd worden.

1) On the ISecular cooling of the Earth. ïraiisactions of the Eoyal Society of

Edinburgh, Vol. ?3. Vergelijk ook Lord Kelvin 's jongste geschrift aangaande het

onderwerp : On tlie Age cf the Earth. Anuual Address for ISU? of the Victoria

Institute Londou, p. 21.
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De verhouding van de hoeveelheden CO3, als CaCOg en als MgCOa
gebonden, is voor het water van den Rijn bij Mainz ^) waarschijnlijk

ongeveer 3.3, voor dat van de Maas bij Luik 6.05, van den Donau

bij Weenon 2.47, van den Nijl bij Caïro waarschijnlijk ongeveer

2.8, van den Blauwen Nijl bij Khartoem 1.97, van de Syr-Darja

1.03, van het Peipusmeer 3.68, van het meer van Genève 4.57,

van den St. Laurens-stroom 5.30, van het meer van Gmunden 2.97?

van het meer van Saint Point ^), 11.55. Gemiddeld is de verhouding

in al deze wateren die over echt sedimentaire bodems stroomen en

met' calciumcarbonaat verzadigd zijn, 4.17. Geeft deze verhouding,

volgens welke de beide carbonaten thans uit sedimentaire lagen

weder worden opgelost, ook de verhouding aan, in welke ze vroeger

uit silicaten zijn gevormd, dan zou dus ongeveer V5 van het vooi

vorming van carbonaten verbruikte CO^ voor vorming van MgCO^
uit silicaten zijn verbruikt geworden. In de meertjes der graniet

en basaltbodems van Frankrijk is die verhouding gemiddeld V3.

Tot eene globale berekening van de hoeveelheid van het voor de

vorming dier carbonaten verbruikte koolzuur schijnen mij de volgende

overwegingen te kunnen leiden.

Het is hoogst waarschijnlijk, dat al de zuurstof welke thans aan

de samenstelling der atmosfeer deelneemt, en zelfs nog meer, geheel

uit koolzuurgas, en wel door het assimilatieproces der planten, ont-

staan is. In de aardkorst is nog een zeer groot tekort aan zuurstof,

dat zeker niet zou bestaan, wanneer in don vroegeren, heeten toe-

stand der aarde zuurstof in voldoende hoeveelheid ware aanwezig

geweest. Naar Clarke's analysen 3) bestaan de gesteenten, welke de

aardkorst samenstellen, voor gemiddeld 3.44 pCt. uit FeO, dus uit

ëèh onvolkomen geoxideerde ijzerverbinding. Naar de analysen van

83 basalten en diabasen, medegedeeld door Zirkel ^) en Rosen-

BUSCH '') komen daarin gemiddeld 6 pCt. FeO voor, in 29 granieten

gemiddeld 1.5 pCt., in 47 gneisen gemiddeld 3.8 pet. Neemt men

de door Clarke aangegeven verhouding aan, zoo kan men berekenen,

1) Naar de analysen gedurende een jaar door E. Egger (Chemiscbes Ceutralblatt

1888, p. 1131 en Eef. in Jaliresber. über die Forlscbritte der Chemie 1888, p. 27^2.)

-) Het meer van Saint-Point, waardoor de Doubs stroomt, en welks water in 205

dagen vernieuwd wordt, bevat naar de opgave van Delebecque (Les Lacs fran9ais,

p. 202) 136.4 luG. CaCO^j per liter water.

'^) E. W. Clarke, The relative Abundauce of the chemical Elements. Bulletin 78,

United States Geol. «urvey. Washington 1891, p, 37 en Tbid. No. 148. 1897, p. 12.

^) E, ZiRKEL, Lehrbuch der 1'etrographie. Zweite AuHage, Leipzig 1893. Band II,

p. 29 en p, 901 ; Band lil, p. 80 en 223.

*) H. E.OSENBCSCH, Elemeute des Gesteinslehre, Öluttgart 1898, p. 78, 308 — 309

en 468—471.

7
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dat al de O der atmosfeer slechts voldoende zou zijn om het FeO,

dat bevat is in minder dan Va KM. dikte der aardkorst, te oxideeren.

Al de niet echt sedimentaire deelen der aardkorst zijn echter, tot

aan de oppervlakte, rijk aan FeO.

Daar nu bij de reductie van koolzuur door de planten zuurstof

in gelijk volume werd vrijgesteld en de zuurstof in de atmosfeer

thans een 700 maal zoo g-root volumen als het koolzuur bezit, moet ten

minste 700 maal zooveel koolzuur als de atmosfeer thans bevat daarin

tegelijkertijd aanwezig geweest of door haar zijn heengegaan om die

zuurstof te ontwikkelen. Een ander, niet te schatten, hoeveelheid

van de door de planten vi-ijgestelde zuurstof is zeker verbruikt voor

oxidatie van FeO en andere zuurstofarme bestanddeelen der aardkorst.

In den gloeiend vloeibaren toestand der aarde schijnt dus wel geen

vrije zuurstof te hebben kunnen bestaan. Die welke niet aan kool-

stof gebonden was, zou door FeO zijn gebonden, en daar nog

zeer veel FeO, zeker vele K.M. diep, in de aardkorst voorhanden

is, blijkt, dat bij de vorming der aardkorst geen vrije O in de atmos-

feer kan geweest zijn. Wel is deze verminderd, want zeker zijn

jongere sedimenten armer aan FeO en hebben dus O opgenomen.

Echter heeft naast oxidatie ook reductie van organische stoften plaats

gehad. Rijnklei in het delta van het meer van Constanz bevat naast

1.66 pCt. organische stof 3.23 pCt. FeO^), kleilei uit de carbonische

formatie, naast 0.7 pCt. organische stof, 4.73 pCt. FeO. Tengevolge

van die reductie komt weder CO3 in de atmosfeer, waaruit dan weder

door de planten O woi'dt vrijgesteld. Aldus kunnen uit 1 volumen CO2,

dat oorspronkelijk inde atmosfeer was, 2 volumina CO2 gevormd worden,

die ook 2 volumina O leveren. Dat er op groote schaal redactie van

Fe2 0;j-verbindingen plaats heeft bewijst het bestaan van den blauwen

modder, die 37.6 millioen K.M.^ of ruim ^'jq van het bodomoppervlak

van den oceaan bedekt, en aan organische stof en Fe So zijne kleur te

danken heeft. Ook bevatten de kleileien veel Fe O; als gemiddelde van 1

6

„slates" bij Clarke is 3.25 pCt. FeO te berekenen. In de wateren van

rivieren en meren komt daarentegen in oplossing slechts Fe203 voor.

Welke ook de bron van het CO2 zij, waaruit de O der atmosfeer

door het assimilatieproces der planten is vrijgesteld — want een

ander proces is niet te bedenken, dat in de natuur O op groote

schaal kan opleveren — men moet aannemen, dat een gelijk volume

en dus ten minste 700 maal de tegenwoordig in vrijen staat in de atmos-

feer aanwezige hoeveelheid CO2 daarin is geweest, en wel hoogst waar-

schijnlijk er geleidelijk doorheen is gegaan. Ook nu heeft de oplevering

1) EOSENBUSCH, 1. c, p. 413.



( 99 )

van koolzuur door de vulkanische werkzaamheid der aarde, welke zeker

de hoofdbron is, en het verbruik door fossielworden van koolstofhoudende

organische overblijfselen, en in nog veel hooger mate dat voor de nieuw-

vorming van carbonaten, die thans jaarlijks, naar de boven gemaakte

schatting van de in de atmosfeer voorhanden hoeveelheid koolzuur
'^ 75400

vereischt ^), geleidelijk plaats. En in alle tijden is dat verbruik, zooals

bewezen wordt door de ontzaglijke, in alle formaties voorhanden koolstof-

houdende vormingen van organischen oorsprong en carbonaatgesteenten,

zoo groot geweest, dat men zich nauwelijks anders kan voorstellen dan

dat bedoeld verbruik en de toevoer uit het binnenste der aarde tegen

elkander hebben opgewogen.

Nu heeft Schlcesing ^) aangetoond, dat voor water, dat andere

zouten (van natrium, magnesium, kalk) bevat, wel de hoeveelheid

van het gevormd bicarbonaat verschillend kan zijn van die welke in

zuiver water zou gevormd worden, maar toch, evenals in laatstbedoeld

geval, toeneemt met de spanning van het koolzuurgas, zoodat er

weder een evenwichtstoestand onstaat tusschen haar en de spanning

van het koolzuurgas. Schlcesing wees er verder op, dat er naar

dien evenwichtstoestand een aanhoudend streven is in het water der

zee, dat sedert vele duizenden van ecuwen in aanraking is geweest

met de atmosfeer en met het calciumcarbonaat van haren bodem,

hare oevers en den aanvoer der rivieren. Veranderingen in het kool-

zuurgehalte der lucht zullen ontwikkeling van koolzuur uit het zee-

water en afscheiding van vast carbonaat ten gevolge hebben,

wanneer de verandering een vermindering is, of een opname van

koolzuur en oplossing van carbonaat, wanneer de verandering een

vermeerdering is. Schlcesing bei'ckendc dan de hoeveelheden kool-

zuur, die in vrijen staat, in de atmosfeer, en losgebonden aan bicar-

bonaat, in de zee bevat zijn en vond, dat de zee een hoeveelheid

koolzuur in reserve houdt en voor uitwisseling met de lucht beschik-

baar, tienmaal zoo groot als de geheele in de atmosfeer voorhanden

hoeveelheid en besloot daaruit, dat de zee een reguleerende werking

op het koolzuurgehalte der lucht uitoefent, als het ware een reser-

voir vormt, dat een hoeveelheid koolzuur ter beschikking heeft, die

veel grooter is dan die waarin de veranderingen van de lucht bestaan.

^) De hoeveelheid van het in de utraosfeer voorhanden koolzuur is bij deze bereke-

ning, naar de onder voor het koolzuurgehalte en den luchtdruk aangenomen gemiddelden,

gesteld op 21iü billioen KG., welke waarde gelijk is aan 75400 X 2S.4. railliard.

-) Th. Schlg'sing, Sur la constance de la proportion d'acide carbonique dans

l'air. Comptes rendus des séances de T Académie des Sciences. IS80. Tomé 90, p.

1410—1413.

7*
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Het volume van het water der zee is echter veel grooter clan het

door ScHLCESiNG was aangenomen. Naar de nieuwste en meest

betrouwbare gegevens voor het oppervlak en de gemiddelde diepte

bedraagt het 1300 millioen K.]\P. Bij aanname van een gemiddeld

gehalte aan lesgebonden koolzuur van 43. G mG. per liter zeewater,

volgens DiTTMAR, den gemiddelden luchtdruk aan de oppervlakte

der aarde van 740 niM. en het gemiddeld koolzuurgehalte der lucht,

in volume, voor beide hemisferen naar MüNTZ en AuBiN ^) van

0.00027385, vindt men, dat in de zee aanwezig zijn 26.5 maal

zooveel lesgebonden koolzuur als in de lucht in vrijen staat bevat

zijn. Uitgaande van het door Dittmar medegedeelde gehalte van

55 mG. vastgebonden koolzuur per liter zeewater, of van 53 mG.

naar andere opgaven, vindt men verder, dat in het water der zee

33.4 of 32.2, stel 33 maal zooveel in calciumcarbonaat en -bicarbo-

naat vastgebonden koolzuur in oplossing is, als de hoeveelheid van

het vrije koolzuur der atmosfeer bedraagt. Slechts de hoeveelheid

van het bicarbonaat alleen is afhankelijk van den koolzuurdruk.

Daar in de zee 26.5 maal zooveel los koolzuur is, als de atmosfeer

koolzuur in vrijen toestand bevat, heeft de zee ook verreweg het

grootste aandeel in iedere verandering van de totale hoeveelheid

koolzuur. Van 27.5 deelen koolzuur, die ter beschikking komen of

verbruikt worden, neemt of geeft zij er altijd 26.5, en heeft dat

gedaan zoolang haar volumen, hare samenstelling en hare gemiddelde

temperatuur en de koolzuurdruk niet merkbaar van den tegenwoor-

digen toestand afweken. Geringe wijzigingen van den koolzuurdruk,

zooals die hoogst waarschijnlijk slechts hebben plaats gehad, kunnen

op de genoemde verhouding evenmin invloed van beteekenis hebben

gehad Wanneer de hoeveelheid van het in de atmosfeer aanwezige

vrije koolzuur zelfs met 60 pCt. veranderde, zou, naar de wet van

ScHLCESiNG, de hoeveelheid van het in de zee in losse verbinding

opgenomen koolzuur slechts met 16 pCt. of ongeveer Ve veranderen.

Noemt men de hoeveelheid losse CO2 in den oceaan o. die van het

vrije CO2 der atmosfeer a dan zou — gelijk aan 19.23, in plaats

van 26.5, worden. Tegen 1 deel in de atmosfeer voorhanden vrije

CO2 zoude dan slechts 19.23 los aan bicarbonaten gebonden CO3 in

den oceaan bevat zijn, dat is 0.725 van de tegenwoordige verhouding.

Ten einde echter die verandering van 60 pCt. in den koolzuurdruk

der atmosfeer te brengen zou eene verandering in de productie of

het verbruik noodig zijn van 0.6 X 12.23 of meer dan 11.5 maal

') 1. c, p. A 82.
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de tegenwoordig in den dampkring voorhanden hoeveelheid koolzuur.

Wijzigingen van het koolzuurgehalte der atmosfeer van zoodanige

grootte, dat zij op de genoemde waarde — belangrijken invloed kun-

nen uitoefenen zijn derhalve al hoogst onwaarschijnlijk, daar het

verbruik van koolzuur zicli naar de productie blijkt te regelen. Zooals

door HöGBOM O is uiteengezet heeft productie van koolzuur hoofd-

zakelijk plaats door vulkanische exhalaties en daarmede samenhangende

geologische processen, verbruik hoofdzakelijk door verweering van

silicaten en vorming van carbonaten. Daar men moet aannemen,

dat de ontzaglijke, een drukking van tal van atmosferen voor-

stellende hoeveelheden koolzuur, welke thans in de kalkstecnlagen

der aarde zijn vastgelegd, slechts als een onbeduidend bestanddeel

den dampkring gepasseerd hebben, sedert organisch leven op onze

planeet verscheen, moeten die twee processen elkander ongeveer in

evenwicht hebben gehouden.

Moge de genoemde bron van koolzuur ook niet regelmatig gevloeid

hebben, doch, evenals afzonderlijke vulkanen, haar perioden van be-

trekkelijke rust en intensiever werkzaamheid gehad hebben, en nu

eens minder, dan weder meer koolzuur geproduceerd hebben, daar

tegenover staat, dat met vermeerderde productie stellig ook ver-

meerderd gebruik gepaard gaat. Zelfs de betrekkelijk geringe schom-

melingen van het koolzuurgehalte der lucht, welke volgens Högbom,

aldus toch nog zouden kunnen bestaan, worden echter geheel onmo-

gelijk gemaakt door de plantenwereld. De ontleding van CO2 door

de groene planten verandert met de spanning van dat gas in zoo

hooge mate, en de absolute hoeveelheid van het jaarlijks door de

plantenwereld ontleede CO2 is zoo groot (namelijk ongeveer V20 van

den geheelen voorraad van den dampkring), dat aldus zeer spoedig

het oude gehalte der lucht, waarop de planten zijn ingesteld, weder

zou worden tot stand gebracht.

Op grond van de in deze en de vorige mededeeling besproken waarne-

mingen mag men aannemen, dat stellig niet meer dan een dertigste der

koolzure kalk, die de rivieren thans afvoeren is nieuwgevormde koolzure

kalk. In het verleden, toen nog meer silicaatgesteenten aan de opper-

vlakte der aarde bloot lagen, moet die hoeveelheid grooter zijn geweest.

Toen de aardkorst nog geheel daaruit bestond, zou, onder overigens

gelijke omstandigheden, de afvoer van de nieuwgevormde koolzure kalk

^) Aangehaald door Arrhenius, On the Influence of Carbonic acid in the Airupon

the Temperature of the Ground. Philosoph. Magazine. Vol. 41. (189G) 0^^ Series,

pag. 272.
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stellig niet meer dan een achtste hebben bedragen van de hoeveelheid

der tegenwoordig afgevoerde en grootendeels circuleerende koolzure

kalk. Naarmate de silicaatgesteenten meer en meer met sedimentaire

lagen zijn bedekt geworden moet die verhouding gaandeweg kleiner

geworden zijn. Neemt men het eenvoudigste en waarschijnlijkste

geval, dat die vermindering gelijkmatig in den tijd plaats had, dan

zou gemiddeld per jaar 0.08 van den tegenwoordigen jaarlijkschen

afvoer van calciumcarbonaat der rivieren nieuwgevormd zijn geworden,

dat is IGO milliard (of IGO X 10") K.G., bevattende 70.4 milliard

(of 70.4 X 10") K.G. vastgebonden CO3.

Doch ook de hoeveelheid van de door de rivieren aan de zee

toegevoerde bicarbonaten is, op dezelfde wijze als die van de bicar-

bonaten der zee, afhankelijk van den koolzuurdruk der atmosfeer.

Alzoo is de verhouding van de liocvoelheden der bicarbonaten, welke

de rivieren aan de zee toevoeren en die welke in de zee zijn opge-

lost, onafhankelijk van den koolzuurdruk. Yerder moet tusschen de

hoeveelheden van de circuleerende en de nieuwgevormde bicarbo-

naten, welke de zee bevat, dezelfde verhouding bestaan als in het

rivierwater, daar immers het zeewater zijnen voorraad van die zouten

aan de rivieren te danken heeft.

Op den langen duur zijn het verbruik van CO2 voor do vorming

van carbonaten en voor de vorming van zuurstof als twee in hun

grootte parallel verloopende processen te beschouwen, die, wanneer

de overige omstandigheden niet veranderen, afhangen van den kool-

zuurdruk. De door de plantenwereld slechts circuleerende zuurstof

blijft, zooals van zelf spreekt, evenzoo buiten deze berekening als de

eenvoudig opgeloste en dan weder in den vasten staat overgaande

koolzure kalk. Het circuleerend calciumcarbonaat verbruikt geen

koolzuur, daar voor de vorming van bicarbonaat evenveel wordt

gebruikt als bij het vastworden daarvan weder vrij komt, en de

circuleerende zuurstof dient weder ter oxidatie van organische

stoffen.

Wanneer aldus ten minste 700 a deelen vrij koolzuur in de

atmosfeer tot zuurstof geworden zijn, moeten in de wateren der

rivieren en der zee ten minste 26.5 X 700 X 0.08 = 1484 a deelen

verbruikt zijn geworden voor de nieuwvorming van carbonaten uit

silicaten. Men vindt dan, dat ten minste 7.22 trillioen (of 7.22 X
10^^) K.G. calciumcarbonaat, sedert onze planeet zich door afkoeling

met eene korst omhuld heeft, gevormd zijn, die gelijkmatig over het

geheele landoppervlak der aarde uitgespreid eene laag kalksteen

zouden kunnen vormen van meer dan 18.5 M. dikte.

Er zouden derhalve ongeveer vijf en veertig millioen jaren noodig
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zijn geweest voor de vorming van de gelieele berekende hoeveelheid

der koolzure kalk op de aarde.

Yerder blijkt, dat aan den tegonwoordigen kringloop der koolzure kalk

jaarlijks —— van de oreheele hoeveelheid koolzure kalk der
^ ^ 2.770.000

aarde deelneemt.

Het bedrag aan koolzuur, dat beantwoordt aan de kalkgesteenten

en koolstof houdende vormingen in de aardkorst is zeer verschillend

geschat, tusschen 12.000 en 150.000 maal de hoeveelheid van het

in vrijen toestand in de atmosfeer bevatte koolzuur. De nieuwste

schattingen loopen minder uiteen. HoGBöM \) houdt het voor een

waarschijnlijk te lage schatting, wanneer men aanneemt, dat 25.000

maal zooveel koolzuur in de kalkgesteenten der sedimentaire formaties

is vastgelegd als in vrijen toestand in de lucht is. Dana ^) berekent

de hoeveelheid koolzuur, die aan de kalkgesteenten en aan de steen-

kolen, minerale oliën en gassen der aardkorst beantwoordt op 45

atmosferen, dat is dus iOO.000 maal de hoeveelheid vrije koolzuur

der atmosfeer. Chamberlin ^) schat, zonder de methode te noemen,

die verhouding op 20.000 tot 30.000. In ieder geval wijken al die

geologische schattingen al te zeer af van het boven langs indirecten

weg berekende minimum van 1484 «, om niet het vermoeden te

wekken, indien althans de gronden, waarop die schattingen berusten,

eenigermate betrouwbaar zijn, dat de waarde 700 a, waarvan de

hier opgezette berekening uitgaat, slechts een minimum is, en dat

werkelijk zeer veel zuurstof uit de atmosfeer is verloren gegaan door

oxidatie van zuurstofarme bestanddeelen en aan korst.

Aan de berekende hoeveelheid van 45 millioen jaren zijn eenige

correcties aan te brengen. Ten eerste zou dat getal met ten minste een

vijfde te verminderen zijn omdat de afvoer van magnesiumcarbonaat door

de rivieren niet is medeoetold. Ten tweede is de erodeerende werkino-

der zee niet in rekening gebracht; daar ook zij aan haren rand

silicaten aantast en tot carbonaten maakt zou ook daardoor genoemd
getal kleiner worden. Echter maar weinig, want die werking is, in

vergelijking met die van de wateren op het land, slechts gering. De
Lapparent"*') schat de verhouding op minder dan 1 : 10 en Joly ^) zelfs

'*) Geciteerd door S. Arrhenius, On tlie Influence of Carbonic acid ia tlis Air

upon the Temperature of the Ground. Philosoph. Magazine. Vol. 4], (1896) 5th.

Series, p. 371.

') J. D. Dana in de laatste uitgaaf van zijn Mannal of Geology. New-York 1896, p. 485.

') T. J. CfiAMBERLiN, Journal of Geology, Chicago 1897, p. 656.

•*) A. DE Lappahent, Traite de Geologie. 4rae Édition. Paris 1900, Tomé I, p. 242.

^) An Estimate of the Geological Age of the Earth. Scientitic Transactions Koy,

Dublin Society. Vol. VII (Series H). Dublin 1899, p. 63.
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Op 1 : 177. Ten derde kunnen de rivieren bij de warmere klimaten, die

den langsten tijd van het verleden der aarde geheerscht hebben,

meer water iiebben afgevoerd. Ook die invloed, waardoor het genoemd

getal kleiner zou worden, kan echter niet groot geweest zijn, want

naar Murray ^) voeren de rivieren thans, bij gelijke grootte van stroom-

gebied, tusschen 30° N. en 30° Z. breedte gemiddeld slechts 1.55

maal zooveel water af als ten noorden en ten zuiden van die paral-

lellen. Het zou dus al heel ruim genomen zijn als in den tijd toen

de geheele aarde een tropisch klimaat bezat, de waterafvoer en

derhalve ook de kalkafvoer (die bij hooger temperatuur van het water

zelfs iets geringer wordt) anderhalf maal zoo hoog was als tegen-

woordig. Ten vierde kan de verweering der silicaten en de vorming

van carl)onaten sneller zijn geweest, wegens over het geheel hooger

temperatuur, grooter productie van koolzuur of sneller veranderingen

in oro- en hydrographische toestanden. Ook deze factoren zouden

genoemd getal verkleinen, waarschijnlijk echter niet in belangrijke

mate. Ten vijfde is de zee in den beginne wel minder zout geweest,

ofschoon reeds in zoo oude formaties als de cambrische, machtige

steenzoutlagen gevonden worden, die bewijzen dat daarin over het

geheel niet de oorzaak te zoeken is van belangrijke veranderingen

van het absorbeerend vermogen der zee voor koolzuur en dus, door

wijziging van de bovengenoemde verhouding o : ö, van den tijd

noodig voor de vorming der kalkgesteenten, eenc verandering die

eveneens de genoemde uitkomst kleiner zou maken. Ten zesde zou

hooger gemiddelde temperatuur van het zeewater de verhouding

kleiner maken dan o : «, bij een homogeen tropisch klimaat der

aarde vermoedelijk ongeveer 20 pCt., met Avelk bedrag ook de bere-

kende tijd zou te verminderen zijn. Ten zevende zou het volume

van het zeew^ater kunnen verminderd zijn; maar de analysen der

gesteenten leeren, dat aldus ten hoogste eene vermindering van eenige

percenten zou kunnen hebben plaats gehad. Daarentegen wordt er bij

vulkanische werkingen en dergelijke geologische processen ook veel

water geproduceerd.

Al die invloeden, welke de uitkomst kleiner zouden maken, wegen

echter te zamen wel niet op tegen den eenen invloed van het verlies van

zuurstof uit de atmosfeer door oxidatie van FeO en dergelijke zuur-

stofarme stoffen, zoodat het wel schijnt, dat men aannemen mag, dat

de vorming van de carbonaten uit silicaatgesteenten ten minste eenige

tientallen milliocnen jaren vereischt heeft, en dat ook de aardkorst

een zoo langen tijd bestaat, eene uitkomst, die, hoe weinig aanspraak

1) 1. c, p. 70.



(105 )

Op nauwkeurigheid zij ook maken kan, voor de geologische en de

biologische wetenschappen, die zelfs nog grooter tijdsruimte eischen,

toch van groot belang mag worden geacht. Bovendien zou die uit-

komst kunnen leiden tot nadere beproeving der zoogenoemde physische

methoden van schatting van den ouderdom der aarde, door welke

Lord Kelvin, ook voor de geologie en de biologie, zich onvergan-

kelijken roem heeft verworven. In zijn reeds genoemd jongste geschrift ^)

wordt door Lord Kelvin, op grond van die methoden, de ouderdom der

aardkorst geschat op ongeveer 24 milhoen jaren, en ongeveer even oud

schat hij ook de zon. Het schijnt mogelijk te zijn enkele factoren in

de berekeningen van TiOrd Kelvi:< zoodanig te wijzigen, dat hooger

uitkomsten verkregen worden. De hier geschetste geologische methode

kan die meening versterken. Moge zij zelf alzoo verder uitgewerkt

worden en tot de, ook in menig ander opzicht wenschelijke en be-

langrijke resultaten belovende, nadere beproeving der physische schat-

tingsmethode van den ouderdom dor aarde, als voor levende wezens

geschikt verblijf, aanleiding geven.

Scheikunde. -- Do Heer FranchimOxXT biedt voor de Boekerij der

Akademie aan de dissertatie van Dr. L. van Scheepenzekl

getiteld: „De iverking van reëel salpeterzuur op de drie

toluylzuren en eenlge hunner derivaten^^ en licht den inhoud

op de volgende wijze toe.

Het onderzoek van den Heer van Scherpenzeel sluit zich aan

bij dat van den Heer Montagne, waaromtrent ik in Januari 11.

bericht heb en werd gelijktijdig ondernomen. Het vereischte de kennis

van een twintigtal nieuwe verbindingen, die door den Heer van Scher-

PE^ZEEL bereid en in de dissertatie beschreven zijn.

De vraag was ook hier — naar aanleiding der onderzoekingen

van VAN RoMBURGH in 1885 en van Taverne in 1897 en 1898

omtrent de werking van salpeterzuur op benzolzuur en eenige zijner

derivaten zooals den methylester, het amide en de beide methyl-

amiden — welken invloed een in de benzolkern op verschillende

plaatsen ingebrachte atoomgroep zou hebben op de werking van het

salpeterzuur. Had de Heer Montagne gekozen de monochloorderi-

vaten en dus het negatieve element chloor in de kern gebracht, de

Heer van Scherpenzeel nam het tegenovergestelde, nl. de mono-

1) On the Age of the Earth, p. 11 en 25.
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methylderivaten met de positieve groep CH3, isonieer tnet het plienyl-

azijnzuur en zijne derivaten, die Taverne onderzocht had.

Dat de temperatuur bij de werking van het salpeterzuur een

groote rol speelt is sedert lang bekend. De Heer van Scherpenzeel

vond dan ook, dat bij 0° altijd mononitro-, bij gewone temperatuur

meestal dinitroderivaten ontstonden, ofschoon de langere duur der

inwerking in 't tweede geva) ook een aandeel heeft in 't resultaat.

Taverne had bij 't phenylazijnzuur en zijn derivaten ook dinitro-

lichamen gekregcm, terwijl bij 't benzoëzuur slechts mononitroderivaten

ontstonden evenals bij de drie monochloorbenzoëzuren volgens Montagne.

De geschiktheid van het reëele salpeterzuur als nitreeringsmiddel

bleek hier weder uit het gemakkelijk ontstaan der dinitroverbindingen

zonder eenige oxydatie.

De invloed der groepen 011, OCH3, NHo, NHCtfg en NCCHg^g op

het resultaat der nitreering van de benzolrest vertoonde zich ook

hier weer 't sterkst bij de stikstof bevattende. Bij ortho- en meta-

toluylzuur (en hunne derivaten) waar twee isomeere nitroproducten

gebo]"cn worden treedt dan de vorming van het als bijproduct ont-

staande nitrolichaani sterk op den voorgrond. In geen enkel geval

echter was de invloed der verschillende groepen van dien aard, dat de

nitrogroep op eene andere plaats kwam te staan dan bij het vrije zuur.

Opmerking verdient, dat bij de dimethylamiden der drie toluylzuren

geen tweede nitrogroep in de benzolkeru trad, zelfs als zij gedurende

24 uren aan de werking van het salpeterzuur bij de gewone tempe-

ratuur waren blootgesteld, terwijl die van phenylazijnzuur en van

phcnylpropionzuur volgens Taverne dinitrozuur gaven.

Omtrent den invloed der genitreerde zuurresten op de stikstof-

houdende groepen bleek 't volgende. Bij Ü° werden nóch de amideu

nóch de methylderivaten ontleed. Bij gewone temperatuur werden

de amiden en monomethylamiden wél, de dimethylamiden echter niet

ontleed maar gaven de dimethylamiden der mononitrozuren ; terwijl

de andere bij hunne ontleding dinitrozuren gaven.

Eenigszins bestendige methylnitramiden werden niet verkregen.

Er zijn dus hier groote verschillen met de derivaten van benzoëzuur,

de drie chloorbenzoëzuren, het phenylazijn- en phcnylpropionzuur,

verschillen die eerst door nauwkeuriger onderzoekingen, waarbij de

temperatuur en de duur der inwerking worden nagegaan, tot hunne

ware afmetingen teruggebracht zullen kunnen worden. Neemt men

het resultaat zooals 't nu is, dan zouden de nitrotoluylzuren, waar-

van hier sprake is, vergeleken moeten worden met het trichloor-

azijnzuur. Nu is het trichloorazijnzuur een buitengewoon sterk zuur,

volgens de affiniteitsconstante, hetgeen voor de nitrotoluylzuren,
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waarvan die constante nog niet bepaald schijnt te zijn, niet verwacht

kan worden. Want het benzoëzuur is, volgens de affiniteitsconstante,

een zwak zuur, dat door de ingevoerde methylgroep, behalve in één

geval, nog zwakker wordt; para- en metatoluylzuur, ook phenyl-

azijnzuur zijn zwakker, alleen voor orthotoluylzuur is een tweemaal

grootere affiniteitsconstante opgegeven dan voor benzoëzuur. Nu
wordt wel is waar door het invoeren der nitrogroep, vooral in ortho-

stand ten opzichte van de carboxylgroep, de sterkte van het zuur

aanzienlijk hooger — de affiniteitsconstante van orthonitrobenzoëzuur

is meer dan honderdmaal grooter dan die van het benzoëzuur —
maar hierdoor kan toch niet de sterkte der nitrotoluylzuren die van

het trichloorazijnzuur evenaren ; en dan blijft toch nog altijd het

vreemde over dat tusschen de isomeere nitrotoluylzuren geen verschil

is waargenomen, terwijl men groote verschillen verwachtte.

Uit alles blijkt dat niet de negativileit der zuurrest alleen in staat

is de waargenomen feiten te verklaren, maar dat nog andere momenten
in 't spel zijn, zooals ook reeds vroeger in andere gevallen herhaalde

malen is gebleken.

Het bij 145° smeltende nitro o-toluylzuur van Jacobsen en Wierss

houdt de Heer van Scherpenzeel voor een mengsel en geeft dezelfde

samenstelling nl. 6 nitro o-toluylzuur (CH3 op 1) aan het zuur dat

hij er uit heeft afgezonderd door omzetting in den methylester,

uitzoeken der kristallen en verzeeping; het smelt bij 184°— 184°5.

De gronden voor zijne meening zijn de volgende

:

^ Het ontstaat tegelijk met het zuur dat de nitrogroep op 4 heeft

en verschilt niet alleen daarvan maar ook van die waar de nitro-

groep op 3 en 5 staat. Plaats 6 is na 4 de meest gunstige voor

het intreden der nitrogroep nl. meta ten opzichte van de carbonyl-

groep, ortho tegen CH3. Door verder nitreeren ontstaat hetzelfde

dinitrozuur dat ook uit 4 mononitrozuur geboren wordt.

Het tot nog toe onbekende, maar door den Heer VAJf Scherpenzeel

verkregen, dinitro-m-toluylzuur geeft hij de formule 4.2 (CH5 op 1)

omdat de beide mononitrozuren, die er aan voorafgaan, zijn 4 en 2

en dit ook 't waarschijnlijkst is omdat de nitrogroep bij de nitreering

niet gemakkelijk den parastand ten opzichte van carboxyl inneemt.

Dit zuur kleurde zich met alkaliën violet, welke kleur langzamer-

hand in donkerrood overging, een verschijnsel dat bij andere nitro-

verbindingen door Y. Meyer, Lobry de Brüyn, Eantzsch en

anderen ook is waargenomen en beschreven. Opmerkelijk is het dat

het 2.() dinitro p-toluylzuur en het 4.6 dinitro o-toluylzuur dit ver-
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schijnsel niet vertoonden ofschoon de stcand der nitrogroepen deed

verwachten dat juist zij het zouden geven.

Eindelijk deed de Heer van Scherpenzeel nog eene zeer eigen-

aardige waarneming bij het dimethylamido van 4 nitrometatoluylzuur

uit 't chloride van dit zuur door dimethvlamine bereid. De kleur-

looze, dikke kristallen namen door staan in 't licht, sneller door

directe inwerking van 't zonlicht, een roode kleur aan, die niet

oppervlakkig is, want bij het fijnwrijven vertoonden zich onder den

microscoop alle deeltjes rood gekleurd. De kleur verdwijnt niet door

staan in het donker bij de gewone temperatuur. Bij het herhaald

omkristalliseeren worden telkens kleurlooze kristallen verkregen, die

zich in 't licht weder rood kleuren. Het verschijnsel gelijkt eenigs-

zins op dat 'twelk door Marckwald met den naam van Phototropie

bestempeld is. Opmerkelijk echter is 't dat hetzelfde lichaam langs

een anderen weg bereid, nl. door nitreering van het dimethylamide

van m-toluylzuur, dit verschijnsel niet vertoonde, waardoor men aan

eene niet te verwijderen onzuiverheid zou denken waarvoor echter

geen bewijs gevonden kon worden.

Hij bereidde daarom het chloride van o-nitrobenzoëzuur en daaruit

het nog onbekende dimethylamide dat bij 1S° smelt. Ook dit werd

door 't licht rood, ofschoon niet zoo sterk.

Na de opmerking, dat de door hem gebruikte dimethylamiden

oplosbaarder waren in water dan de monomethylamiden en deze

weer oplosbaarder dan de amiden, vereenigt hij in de volgende tabel

de smeltpunten der besproken stoffen. Zij vertoonen weinig afwij-

kingen van de gewone regelmatigheden. Eigenaardig is het dat, ter-

wijl de smeltpunten van bijna alle derivaten van het 4 nitro-o-toluyl-

zuur hooger zijn dan van hunne isomeeren, het zuur zelf en zijn

chloride lager smelten.
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Dierkunde. — De Heer Hoffmann biedt eeiie raededeeling* aan

namens Dr. J. F. van Bemmelen (te 's Gravenhage) getiteld

:

„ Tiveede mededeellng van waarnemingen omtrent den schedel-

bouw der Monotremata'\

I. Verhemelte.

In de eerste mededeeling ^) werd met een enkel woord meldino^

gemaakt van het merkwaardig feit, dat bij Echidna de pterygoïdca

in 't verband zijn getreden van de beenderen, die de hersenholte

omsluiten, en dus zichtbaar zijn aan de binnenvlakte van den hersen-

schedel. Hieraan kan thans worden toegevoegd, dat ditzelfde het

geval is met de palatina.

Bij een schedel, waaraan de naden nog duidelijk te onderscheiden

zijn, vertoont zich aan de binnenvlakte van den bodem des hersen-

schedels ter weerszij van 't wiggebeenslichaam een smalle achter-

waartscho uitlooper van 't palatinum. Eerst terzijde daarvan komt

het pterygoïd voor den dag. Beide : palatinum en pterygoïd, nemen

deel aan de vorming van den binnenrand v?n 't foramen ovale: het

palatinum vormt daarvan het voorste, het pterygoïd het achterste

stuk. De buitenrand van 't ovale gat wordt gevormd door die laat-

optredendc verbeening, die volgens schrijver's meening m^oet beschouwd

woi'den als alisi)henoïd, (P^erste mededeeling, bl. 158), en wier voor-

binnenrand aansluit tegen 't eveneens reeds vermelde slaapvleugeltje

van 't verhemeltebeen.

Natuurlijk kan slechts dat gedeelte van 't verhemeltebeen zicht-

baar worden aan de binnenvlakte van den hersenschedel, dat niet

bedekt wordt door 't wiggebeenslichaam. Dit deel nu bedraagt onge-

veer één derde van 't achterste stuk der verhemelteplaat (het stuk

achter 't temporaalvleugeltje), en wel het laterale derde-deel. Op

het 2<ie (mediane) derde-deel rust de platte zijrand van 't concaaf-

gebogen wiggebeenslichaam, en het derde (mediale) steekt naar 't

midden toe vrij uit en vormt den bodem van 't achterste deel der

neusgangen. Deze bodem is, zooals men weet, niet volledig, daar

de beide palatina achterwaarts door een diepe sleuf gescheiden blijven.

Bij Procchidna echter is deze sleuf teruggebracht tot een ondiepe

concaviteit.

Het spreekt vanzelf, dat de deelneming van dekbeenderen der

mondholte, zooals do ptervgoïdea en palatina, aan de vorming van

1) Verslfig van de Gew. Verg. der Wis- en Natuurk. Afd. van de Kon. Akad. v.

Wetensch. te Amsterdam, van 12 Oct. ISSil bl. 157.
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den hersenschüdelbodcm zicli slechts laat verklaren door aan te nemen,

dat de primaire kraakbeenwand van den hersenschedel ter plaatse

van die beenderen is verdwenen. Deze onderstelling geeft dan tegelijk

de verklaring van 't feit, dat de alisphenoïdea van Echidna zoo laat

optreden en niet in samenhang staan met het corpus sphenoïdei : het

kraakbeen, dat den samenhang moest tot stand brengen, is verdwenen

in plaats van te ossificeeren, en eerst veel later vormt zich terzelfder

plaatse een dunne beenlamel, die de aan Echidna eigene groote

schedel fontanel naast het foramen ovale tot sluiting brengt.

Aan èen zeer jongen schedel van Echidna (buideljong) vond

schrijver het bewijs voor de juistheid dezer onderstelling: onder de

reeds verbeende pterygoïdea en palatina liep de kraakbeenige bodem

van 't primordiaalcranium nog onafgebroken door, ofschoon in de streek

der bedoelde laterale fontanel het kraakbeen reeds ontbrak. De resorptie

boven de binnenvlakte van palatinum en pterygoïd schijnt dus in een

betrekkelijk laat tijdperk plaats te grijpen.

IL Slaapbeen.

Naar aanleiding van een kortgeleden verschenen mededeeling van

Prof. SiXTA ^), dat bij de Monotremen een os quadratum zou voor-

komen, 'twelk bij Ornithorhynchus de gewrichtsvlakte voor de onder-

kaak zou diagen, bij Echidna daarentegen de ventrale afsluiting van het

foramen stylo-mastoïdeum zou vormen, heeft schrijver dezes opnieuw

zijn materiaal aan schedels onderzocht, en daaraan kunnen vaststellen,

dat noch bij Ornithorhynclius noch bij Echidna eenig spoor van een

afzonderlijk vierkantsbeen is te ontdekken, zelfs niet aan de boven-

vermelde schedels van zeer jonge dieren (buideljong van Echidna).

Bovendien is de bedoelde ventrale beenomlijsting van het foramen

stylo-mastoïdeum evengoed bij Ornithorhynchus als bij Echidna aan

te treffen, alleen is zij bij 't eerstgenoemde dier niet volledig naar

de mediaalzijde toe. Ware zij dus bij Echidna als os quadratum te

beschouwen, dan mocht bij Ornithorhynchus diezelfde benaming niet

aan een ander, meer zijwaarts gelegen schedeldeel worden toegekend.

Bij beide voi-men moet de omlijsting worden beschouwd als processus

mastoïdeus; niet als proc. paramastoïdeus, zooals Sixta haar bij Orni-

thorhynchus noemt, daar zij gevormd wordt door een uitsteeksel van
het os mastoïdeum, niet van het occipitale laterale.

^) Sixta. V. Yergleicheiul-osteologisclie Untersuchung iiber den Bau des Schiidels
vou Mouotremeii uud lieptilien. Zoologischer Anzeiger, Bd. XXIII, N" (Uo. 23 April I'JUU.
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Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt, namens

Dr. A. Smits een opstel aan: ^Over zeepoplossmgen'\

Kookpuntsbepalingen van geconcentreerde zeepoplossingen in den

toestel van Beckmann door E. Krafft ^) verricht, hebben tot het

verrassende resultaat geleid, dat het kookpunt van een geconcen-

treerde zeepoplossing identisch is met dat van zuiver water.

Op grond van dit verschijnsel heeft Krafft gemeend de zeepen

onder de colloïden te moeten rangschikken, hetgeen L. Kahlenbeug

en O. ScHREiNER ^) aanleiding gaf om de waterige zeepoplossingen

in physisch-chemische richting nader te onderzoeken.

Allereerst hebben zij de kookmethode toegepast, doch zij vonden

in overeenstemming met de onderzoekingen van Krafft, dat bij

gebruik van den toestel van Bkckmann een geconcentreerde zeep-

oplossing bij dezelfde temperatuur kookt als zuiver water. Verhitten

zij niet direct met de vlam, doch door middel van een paraffinebad

van 125°, dan trad koking in bij een temperatuur 0,191° lager dan

de kooktemperatuur van zuiver water.

Door deze waarnemingen kwamen zij tot het resultaat, dat men

hier niet met een eenvoudig kookverschijnsel te doen had en noemden

het koken van een zeepoplossing dan ook „Pseudo-koken".

Vervolgens hebben zij v:in do kookmethode afstappende, het elec-

triscli geleidingsvermogcn van verdunde zeepoplossingen bij 25° be-

paald en gevonden, dat deze oplossingen alle goede geleiders voor

den electrischen stroom zijn, waaruit zij met recht hebben afgeleid,

dat deze zeepoplossingen niet tot de colloiden gerekend kunnen

worden. De beteekenis van de verdunning hebben zij echter, dunkt

mij, over het hoofd gezien. De grootste concentratie die in de

tabellen is vermeld, bedraagt 1/4 gr. mol. per liter bij Natriumoleaat,

terwijl bij kaliumstearaat de grootste concentratie ^ 64 en bij kalium-

palmitaat V16 gf- ^^^^- P^r li^^r bedraagt.

Grootere concentraties konden bij 25° niet onderzocht worden,

omdat dan gelatineering intrad. Zij deelen wel mede, zich overtuigd

te hebben, dat zeepoplossingen, geconcentreerder dan V4 gr.mol. per

liter, bij temperaturen, waarbij zij vloeibaar zijn, goede geleiders

voor den electrischen stroom zijn, doch hoe groot die concentraties

geweest zijn wordt niet vermeld.

') Ber. d. d. cliem. Ges. 27, 1747 (1894).

Ber. d. d. chem. Ges. 28, 2566 (1895).

Ber. d. d. chem. Ges. 29, 1328 (1896),

2) Zeitschr. f. Phys. chem. 27, 552 (1898).
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Ook is door KaiIJ.enberg eii Schrkiner do vriespuntsvcrlaoing

van vordundo iiatriiun-oloaatoplossingen bepiiald. De j^rootstc; coiu'on-

tiatio was ^/j. gT.mol. per liter. De uitkomsten, die zij vcrkreg-cn,

wijzen (!r op, dat de onderzochte oplossing-en dubbelmoleculen bevatten.

In een volgende verhandeling getiteld: „Ueber das Sieden wasse-

riger colloidaler Salzlösungen" ^) waarin Kraffï niets anders over de

onderzoekingen van Kahlenbkrg en Schreiner zegt, dan dat het

„liöchst unzweckmiissig ausgeführte Yersuche" zijn, deelt hij een reeks

kookpuntsbepalingen mede van verschillende meer of minder gecon-

cLMitreerde zeepoplossingcn. Het algemeene resultaat is, dat gecon-

centreerde zeepoplossingcn hetzelfde kookpunt bezitten als zuiver

water. Om te bewijzen, dat het koken der zeepoplossingcn normaal

was, voegde liij aan de kokende zeepoplossing een geringe hoeveelheid

keukenzout toe, waarna in 't algemeen een normale kookpuntsver-

hooging werd waargenomen.

DiUir Krafft, om aanbranden te voorkomen, genoodzaakt was

om in zijn kook vat, inplaats van een 5 cm. hooge hiag granaat,

groote glaspaarlen ter hoogte van slechts 12— 15 mm. te brengen,

moet het kokende water merkbaar oververhit geweest zijn. Om deze

fout te ontgaan heb ik met mijn laatst beschreven kooktoestel ~) eenige

kookpuntsbepalingen van Natriumpalmilaat uitgevoerd. Oververhitting

even als aanbranden is bij dezen toestel geheel buitengesloten.

Het Natriumpalmitaat, dat ik g(;bruikto, werd volgens de methode

van Krafft uit zéér zuiver palmitinezuur gemaakt. De verkregen

zeep bevatte 8.26 pCt. Na, terwijl zij theoretisch 8.27 pCt. Na
moet bevatten.

Het was te voorzien, dat bij de nieuwe methode van koken de

zeepoplossing ontzettend schuimen zou. Op verschillende wijzen heb

ik getracht dit schuimen te beperken, zoodat het schuim het kook-

vat niet verliet, doch ik heb geen afdoend middel kunnen vinden,

zoodat ik ben geëindigd met het schuim de vrije loop te laten.

Nadat de maximum-temperatuur was afgelezen werden eenige ccm.

uit het kookvat gepipetteerd en afgewogen. De concentratie van deze

afgewogen oplossing werd bepaald, door haar met een overmaat van

zwavelzuur van bekende sterkte te verwarmen, totdat de zeep vol-

komen w^as ontleed en het palmitinezuur in gesmolten toestand op

de vloeistof dreef. Nadat de oplossing was afgekoeld werd het vast

geworden palmitinezuur afgefiltreerd en de overmaat van zwavelzuur

door een KOH-oplossing van bekende sterkte terug getitreerd.

1) Ber. (1. d. cliem. Ges. 32, 1584 (1899).

'-i) Verslag 26 Mei 1900 blz. 31.

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. IX. AO. 1900/i.
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Ik ondervond toch dat liet scliuimcn der zecpoplossing- ook bij deze

wijze van proefneming een groot bezwaar was, vooi'.il bij geconcen-

treerde zeepoplossingen, omdat daarbij het schuimen zóó sterk is,

dat de stoom uitei-st hingzaam door de oplossing moet strijken wil

men nog oplossing in het kookvat overhouden. Ik ben daarom

genoodzaakt geweest den stoom uiterst langzaam door te leiden, vooral

bij de meer geconcentreerde oplossingen. Het resultaat is tengevolge

daarvan minder nauwkeurig dan ik wenschte.

Ik vond op deze wijze het volgende:

NaTRIU M-PALMITAAT.

Concentratie

iu
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ieii,i?evol2:e van hot sterke selmimen zulk o-root b(!Z\vaar op, dat ik

liiervan moest afzien.

Om nu toch het gedrag van meer geconcentreerde zeep-oplossingen

na te gaan, lieb ik do dampspanningsmethode toegepast. Daartoe

word het eonc; bollotje van oen olie-tonsimcter van Bremon gevuld met

natrium-palmitaat en water en het andore mot zuiver water. Xadat

de tensimeter met den automatischen kwikluchtpomp luchtledig Avas

gepompt, werd hij dicht gesmolten, vervolgens van een glazen schaal

voorzien en in een waterbad geplaatst, waarvan de temperatuur op

80° constant werd gehouden. Op deze wijze werd de dampspanings-

vermindering van drie verschillende concentraties bepaald.

Het resultaat was hot volgende :

Natrium-palmitaat.

Couccutratie
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practisch nul, li(3tgeen ook volgt uit de uiterst geringe alcalische

reactie van deze geconcentreerde zeepoplossing. Bij deze concentratie

hebben wij dus alléén het normale zout in oplossing, dat een kook-

puntsverhooging noch een dampspanningsverniindcriug schijnt te weeg

te brengen.

Overzicht der resultaten.

Door combinatie der kook- en dampspanningsmethode is aange-

toond, dat natiiumpalmitaatoplossingen beneden de concentratie

1 gr. mol. per 1000 gr. IIoO een kookpuntsverhooging en damp-

spanningsvcrraindcring teweegbrengen, die van de concentratie O af

een maximum moet bereiken om daarna bij ±: de concentratie 1 gr.

mol. weer O te woi'den.

Dit verloop, dat tot nu toe niet nauwkeurig was nagegaan, is te

verklaren uit het optreden en weer verdwijnen der hydrolytische

dissociatie.

Daar een geconcentreerde Natriumpalmitaatoplossiug een kook[uint-

cn danipspanning bezit als zuiver water, heeft men het recht om met

Kkafft te beweren, dat deze geconcentreerde oplossing colloidaal is.

Kahlenberg en SciiREmEii vonden, dat verdunde zoowel als ge-

concentreerde zeepoplossingen den electrischen stroom goed geleiden.

Dat verdunde zeepoplossingen dit doen moeten, is uit het voor-

gaande duidelijk. Geconcentreerde zeepoplossingen daarentegen zullen

hoogstwaarschijnlijk slechte geleiders voor de electriciteit zijn. ITet

constateeren van dit feit zal echter zéér moeielijk zijn, daar voor

dit doel een buitengewone groote zuiverheid van het materiaal ver-

eischt wordt.

Amsterdam, Scheik. Laboratorium der Universiteit, Juni 1900.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt een opstel

aan namens den lieer EitNST Cohen. „ ThermtHhjnamica der

Normaalelementen" (Derde Mededeeling).

1. In deze verhandeling is het mijn doel de vroeger ontwikkelde

theorie op het AVESTOX-kadmiumnormaalelcment toe te passen en

aan te tooncn, dat zij ook hier met de proef in volkomen overeen-

stemming is. In de eerste plaats worde dan het reaktiemechanisme

nader beschouwd.

De cel is opgebouwd ^) volgens het schema:

') JAEGF'i eii Waciismutii, "VViedemanns Aiuuileu 5'J, 575 (lS96j,
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Hg—Hg^S(Jj— verzadigde üplossiug vau kadiniuinsulfaat—kadiiiiuuiaiualgaaiii (14,3 pCt. Cd.).

Wij moeten er liier, gelijk ik reeds in mijn tweede mededeeling

zeide, op letten, dat kadmiumamalgaiim zich elektromotorisch niet als

zniver kadniinni gedraigt. De metingen van HocKix en Taylor ^)

en die van Jaeger ~) hebben dit duidelijk bewezen. Het volgende

tabelletje, aan Jaeger's mededeeling ontleend, toont zulks aan

:

TABEL I.

Sanciist.clliiiü; van liot, anir,l2:aa?ii.

'Vü Cd. Cd: IJc:,

Elokt.roivioiorischo krailit, Icgoii hot, amalgaam

vaa 11'. 3 ])roe. kidiuiiim iii Volt,.
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CdSO^ + —^ CdSO^. AH2O = --^- CdBO,. % H2O. . . (1)

waiirin vl het aantal molekulen water voorstelt, dat zich naast 1

molekuul Cd SOi in de verzadigde oplossing bevindt bij de tempera-

tuur, bij welke het element werkt.

2. Het totale warmteeffekt in de cel bij doorgang van 2 X 96540

Coulombs is nu:

IFi + W2 + PF3 kaloriën.

De vormingswannte van Cd SO4 en TTgo SO., zijn bekend en be-

dragen resp. 210900 en 175000 kaloriëu.

De warmte, die ontwikkeld wordt, wanneer 1 gramatoom Cd aan

het amalgaam onttrokken wordt, {Wi) heb ik experimenteel bepaald

(zie beneden), terwijl de warmte, die ontwikkeld wordt, ( 1^3) wanneer

het proces, in vergelijking (1) voorgesteld, plaats heeft, afgeleid kan

worden uit de thermochemische bepalingen van Thomsen in verband

niet die, welke de Heer H.B. Holsboer, Chem. doct^., heeft uitge-

voerd, en die hij welwillend te mijner beschikking heeft gesteld.

a. Experhnentcele bepaling der Warmteontwikkellng (Wi), die

2)I(tnfi> heeft bij de onttrekking van 1 gramatoom kadmium

aan het amalgaam Cd 14.3 jiCY.

3. Ik heb dit warmteeftekt niet langs thermochemischen weg
be()aald doch langs elektrocliemischen, volgens een methode, die in

gevallen als dit de voorkeur verdient, daar de nauwkeurigheid een

zeer groote is.

Te dien einde konstrueerde ik een element naar het volgende schema:

Cd — verdunde kadmiumsulfaatoplossing — Cd amalgaam 14.3 pCt.

(van willekeurige koncentratie)

Wanneer in een dergelijk element de stroom gesloten wordt, zal

zich Cd van de kadmiumelektrode naar het amalgaam begeven.

Passen wij op dit element de bekende vergelijking van Gibbs-

VON Helmholtz toe,

Ec dE£=—^+ T (2)
mo ^ dT ^

'

dan kunnen wij door bepaling der E.K. van dit element en van

zijn temperatuurkoëfficient E,: vinden, en deze grootheid is nu niets
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1 gram

dus de

o'Gsteld
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diin de hoeveolheid warmte, die ontwikkeld wordt, wanneer

atoom kadmium aan het amalgaam wordt toegevoegd, dat is

kalorische grootheid, die wij willen bepalen, maar met tegen-

teeken.

H,

D

B

A
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met belmlp vtin geringe overmaat dajirvun weer in oplossing- gebracht,

op 600 cc. verdund en tusselien twee platinaelektroden van 55 cm^.

oppervlak bij een spanning- van 6 a 8 Volt en een stroomsterkte

van 4 a 5 Ampère geëlektrolyseerd. Daarbij scheiden zich aan de

negatieve elektrode prachtige vertakkingen van Cd af, die men in

de oplossing laat liggen, totdat men genoeg van het metaal heeft

afgescheiden.

Daarna wordt het kristallijne metaal eerst met zeer verdund zwa-

velzuur een groot aantal malen gewasschen, vervolgens met dezelfde

kadmiumsulfaatoplossing, die later in het element Cd-CdSO^ oplos-

sing-Cd amalgaam 14.8 pCt. dienst zou doen. Die oplossing, welker

koncentratie men willekeurig kiezen kan, werd bereid door 200 gram

gekristalliseerd kadmiumsulfaat in 500 cc. water ^) op te lossen.

Het metallisch kadmium werd steeds na uitwasschen (reactie met

congorood!) in die oplossing bewaard; de aldus bereide elektroden

zijn elektrisch goed gedefinieerd en vertoonden bij verschillende

preparaties slechts een onderling potentiaal verscli il van 0,00001 Volt.

6. Het kadniiumamalgaam 14.3 pCt. bereidde ik door afweging

van de komponenten. In het gebruikte kadmium (van Merck) kon

ik langs anal3'tischen weg verontreinigingen niet aantoonen, terwijl

ook de proef, door Mylius en Funk") aangegeven, die nog 0,01 pOt

zink met zekei'heid aanwijst, c-en negatief resultaat gaf.

Het kwikzilver was met mercuroniti-aat gereinigd en daarna twee-

maal in vacuo gedistilleerd.

7. Nadat de elektroden in het element fig. 1 op hare plaats waren

gebracht, werd de boven beschreven kadmiumsulfaatoplossing (die

bij 0° nog geheel onverzadigd was!) ingeschonken en het element

met een elastieken stop, g gesloten.

De lengte der kapillairen F-^ en F^ maakt het mogelijk het geheele

element diep in een thermostaat te dompelen.

De E. K. van dit element, waarvan ik ter kontrolc eerst 2 exem-

plaren (I en III) vervaardigde, werd bij 0°,0 C. on 25°,0 C. bepaald.

De elementen werden op nul graden gehouden in een thermostaat,

bestaande uit een met wol geisoleerden rood koperen cylinder,

waarin een mengsel van fijn gestampt ijs en water. Slechts bij zeer

sterke roering met drie stoombootschroeven op verschillende hoogten

in den cylinder aangebracht, die door een heeteluchtmotor (Heinrici)

') Het gebruikte water wjis water, dat voor elektrische geleidbaarlicidsbepalingen

gebruikt werd en was dus zeer zuiver.

2) Zeitschrift für aiiorg. Clieuiie. \6^ 157 (1^97).
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in drajiiing- wcnicn gehouden, was het mogelijk op alle plaatsen in

de thermostaat de temperatuur van nul graden te handhaven i).

De gebruikte thermometer was in V]o° verdeeld en gekontroleerd

met een normaalinstrument van de Physikalisch-Technische Reichs-

anstalt te Charlottenburg.

Bij 25°,() C. werd de temperatuur met schommelingen van 0°,03

met een toluol-regulator geregeld.

De E. K. werden gemeten door kompensatie volgens Poggendorff.

Ais nul-instrument diende een spiegelgalvanometer van Thomson,

als werkelement een kleine akkumulator, als standaarden een nor-

maal Weston en 2 CLARK-normalen, die allen (ook bij de proeven

bij 0°) in de thermostaat van 25°,0 C. stonden "). Na iedere meting

werd de akkumulator tegen het WnsTON-element geijkt,

8. In de eerste plaats bepaalde ik de verhouding der E. K. van

het Weston clement en die der beide Clarks A en B.

Clark ^,,o ^ ^33^^
Ci^^^k B,,. ^ ^^^^^_

Weston 250 Wesïon 25°

Nemen wij als E. K. van het CLARK-element bij 25°,0 1.4202

Volt aan, dan is die van het AVeston clement bij 25°,() =: 1.0185

Yolt terwijl in de Roichsanstalt daarvoor 1.0184 Volt bij doze tom-

poratuur gevonden is.

9. Daarna werd de E. K. der elementen I en III bij 25°,O C.

en 0°,0 C. bepaald.

TABEL II.

KIckliomolorisclio kraclit hij 25°.O C. vaii liet, oloiucnt

Cil—C'dSO, oplnssinp; — Cd-fima!2;aam MM^Jq Cd. iii Volts.

Datum No. IlI.

^/u°° 3u.l.5 p.m. Ü.{)49S9

Daliuu
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Bij 0°,0 C. werd liet volgende gevonden

:

TABEL IIL

Elektromotorischc kracht bij 0°.0 C. vau het eleineut

Cd—CaSO^ oplossing — Cd. amalgaam 14.3 o/y Cd. in Volts.

Datum No. J. Datum No. lil.

2/gO° lu.50 p.m. 0.05571 Vf°° 4u.50 p.m. 0.05571

2u.25 0.05571 5u.21. 0.055S1

2u.50 0.05571

V6°^ llu.15 a.m. O.0550L

1 lu.50 0.05591

gemiddeld 0.05570 gomiddcld 0.05570

Wij vinden dus als gemiddelde der waarnemingen aan de beide

elementen :

E. K. bij 25°0, C. ^ 0,04903 Yolt.

E. K. bij 0°,0 C. = 0,05577 „

De temperatuurkoëfficient der E. K. is dus gemiddeld

0,04993—0,05577

25
— _ 0,000233 Volt.

10. Op dit resultaat had ik een kontrole '), die mij zeer welkom

was. Immers Jaeger =^) had de E. K. van een dergelijk element

bepaald en had daarvoor gevonden 0,051 Volt, zonder eehter de

temperatuur op te geven, bij welke zijne bepaling was uitgevoerd.

Nu heb ik uit mijne bepalingen de temperatuur berekend, bij welke

E =z 0,051 Volt volgens mijne waarnemingen zou zijn. Ik vind uit

Et = E.; + (25—0 0,000233

t = 20°C.

Op mijne aanvrage was de heer Jaeger zoo vriendelijk mij mee

te deelen, dat hij inderdaad zijne waarnemingen bij ± 20° C. had

verricht.

') Latere proeven (zie de volgende meedeeling) bewezen mij de juistheid van de

onderstelling, dat de ^teniperntuitrkoëflicient tusschen 0° en 25° niet de temperatuur

niet verandert.

^) WiEDEMANisS Annalen, 05, lOö (189S).
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dE
11. Voeren wij nu de gevonden waarden voor E en —- in ver-

gelijking- 2 op pag. 118 in, en berekenen Ec voor 18° C, dan

vinden wij

:

dE
(Eon = 0,0515; -^„ = — 0,000233; T= 291)

dJ

E, = 2 (0,0515 -f 291 X 0,000233)X2278 l kaloriën = -f 5436 kaloriën.

Het warmteefFekt bij de onttrekking van 1 gramatoom Cd aan

het amalgaam van 14.3 pCt. Cd is dus

W^ = — 5430 kaloriën 1).

/^. Bepalhuj van liet Warmteeffekt 7F^.

12. Wij moeten nu nog het warmteefFekt bepalen, dat de omzetting:

CdSO^ H \- CdSO,. AIJ2O = -
"^„

CdSO,. % HoO
yl—V3 ^—'73 ^

begeleidt.

De grootheid A (zie pag. 118) kan ontleend worden aan de ophos-

baarheidsbepalingen van Mylius en Fünk^) en Kohnstamm en Cohen 3),

die geheel identieke waaiden hebben gevonden.

i)J5. B. 30, 824 (1897).

-) WiEüEMANNS Annalen G5, 341 (1898).

•') In mijne tweede niededeelint;- over de tliermodyuamicti der norniaaleleineiiten (deze

Verslagen 2G Mei 1900 pag. 30) werd uit oudere en nieuwere opgaven in de lite-

ratuur afgeleid, dat de onttrekking van 1 grauiatoom zink aan liet zinkamalgaam

der Clakk -elementen zonder warniteellekt plaats had. Dat dit inderdaad zoo is, leert

de volgende ])roef:

Ik konstrueerde een element volgeus liet schema :

Zn amalgaam — ZnS04 oplossing — Zn

1 : y verdund

geheel op de wijze als boven bij de Cd—elementen is beschreven. Van dit element

werd bij 0°,ü C. en 25°, O C. de E. K. bepaald. Gevonden werd bij :

0°,0 C. 0,000488 Volt.

25°,0 C. 0.000570 //

dus — = + 0,00000328 Volt.
clT

Hieruit volgt /ï;,: =-- 2 (0,00048 — 273 X 0,00000328) 22783 kaloriën

Fe = — 9 kaloriën.

De gezochte wanutehoeveelheid is dus -J- 9 kaloriën, d, i. ])racti?ch nul.
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Bij 18°C. is A = 15,17.

De omzettingsvei'g-elijkiiig- wordt dus bij die temperatuur:

CdSO, + 0,212 (CdSOi. 15,17 HoO) = 1,212 CdSO^. 8/3 HoO . . (3)

Lossen wij de systemen links en rechts van het gelijk teeken

in zooveel water op, totdat aan beide zijden de koncentratie

CdS04—400 HgO is bereikt, dan kunnen wij uit de aldus verkregen

warmteeffekten de warmtelioeveelheid W. (zie pag. 118) vinden.

Nu ontleen ik aan de gegevens, mij door den Heer Holsboer

verstrekt, het volgende

:

Verdunningswarmte CdSOj. 13,6 HoO tot CdSüi. 80 H.0 =-. + 1034 kaloriën.

CdSOi. 15,6 H.O „ CdSOi. 20,6 HoO ^ + 405

CdSOi. 20,6 HoO „ CdSOi. 30,6 HoO ==+ 285

CdSO,.. 30,6 HoO „ CdSOf 50,8 HoO =- + 231

CdSOj. 50 HoO „ CdSO,. 100 HoO = -f 220

CdSO,- 100 HoO ^ CdSO,. 200 HoO = + 171

CdSO,, 200 HoO .. CdSO,. 400 HoO = + 103

Hieruit bereken ik

:

405
Verd.w. CdSO,. 15,17 HoO-CdSO,. 20,6 HoO = 0,43+ 405 -- -|- 440 kaloriën.

5

„ CdSO,. 20,6 HoO-CdSO,. 30,6 HoO = =- + 285 ..

„ CdSO,. 30,6 HoO -CdSO,. 50 HoO - ----+222 ,

„ CdSO,. 50HoO-CdS0,. 400 HoO = ^ + 499 „

Verdunningswarmte CdSO,. 15,17 HoO = CdSO,. 400 HgO= + 1446 „

Verder is de oplossingswarmte van CdÖ04—CdSO;. 400 II3O = +
10740 kaloriën (Tiiomsen, Thermochem. UntersuchungenIII,S. 201)en

de oplossingswarmte van CdSOi- Vs H2O—CdSO.;. 400 H^O = +
2GC)0 kaloriën.

Het w^armteeffekt (W.), dat de omzetting, in vergelijking (3)

voorgesteld, begeleidt, is dus:

W^ = 1074Ö + 0,212 X 144G — 1.212 X 2660 = + 7822 kaloriën.

13. De warmte, die bij 18° C. in het Weston element ontwik-

keld wordt bij doorgang van 2 X 96540 Coulombs bedraagt nu:

E, = W^ + IFo + IFg = — 5436 + (219900 — 175000) +
+ 7822 = + 4S2S« kaloriën.

14. Deze grootheid moeten wij nu vergelijken met die, welke uit

de direkte waarnemingen der E. K. van het Weston element door

Jaeger en Wachsmuth ^) wordt afgeleid.

') WiEDEMANNs Annalen 59. 57 J (1S96).
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üit hunne Tnetingci volgt voor de E. K. bij tP:

Ft = 1,0180 — 0,000038 (^—20) — 0,00000005 {t~20f Volt.

dan {s: ^15°= 1.0186 Volt.

/dE\ __ _ 0,0000354 Volt.

dus 7?, z= + -1«S80 kuloriëii

tevwijl de theruioilynamische berekening K: =^ + -153^» kaloiiëa leverde.

De overeenstemming tusschen theorie en proef is dus zeer be-

vredigend.

15. Ik wil niet nalaten er op te wijzen, dat de voorstelling, die

men tot dusverre van het omzettingsmechanisme had, en die door

de vergelijking:

Cd + Hg2 SO4 ;:^ 2 Hg -h CdSO^

wordt voorgesteld, ook hier tot geheel verkeerde resultaten zou

liiden.

Uit het bovenstaande blijkt, dat wij het orazettingsmeehanisme

der WeüTON elementen kunnen voorstellen door :

en

Cd amalgaam ^ Cd -|- Ilgi)

10 ,/-A iri/A 1 rr /-\n i TT . C^f\ :^ C\^^ . i

^^ + —T^r (CdSO, AEJoO) -f HgsSO,^ 2Hg + -7—^ CdSO^. Va H.O
^— 73 vluoihaai- ^ — /s vast

Jmsterdam^ Seheikundig Laboratorium der Universiteit.

Juni 1900.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Rüozeboom biedt, namens den

Heer Ernst Cohen, een opstel aan, getiteld : „ De MetastahiUteit

van het WESTO^-kachnkimelement en zijne onhniikhaarheUl ah

Standaard der elektromotor ische kracJd'\

1. De bekende groote ongemakken, die de groote temperatuur-

koëffieient (1 Millivolt-graad) van het CLARK-element met zich brengt,

wanneer men nauwkeurige metingen wil uitvoeren, hebben er toe

') Deze vergelijking geeft vooiioopig slechts de schematische voorstelling vau de

omzetting van het umalgaara. De juiste quantitaüeve vergelijking kan eerst gegeven

worden, wanneer het gedrag der kadmiumaraalgamen nader bestudeerd is. (Zie mijne

volgende verhandeling over de metastabiliteit van hel W£STON-elem3nt enz.)
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geleid, dat Jager en Wachsmuth zich in de Physikalisch-Teehnische

Reichsanstalt gedurende een aantal jaren hebben beziggehouden met

de studie van een element, dat die ongemakken niet bezit. Naar men

-weet, is het resul raat hunner onderzoekingen geweest ^j, dat zij in

1896 als normaalelement het kadmiumelement van Weston in

eenigszius gewijzigden vorm voorstelden.

Dit element, opgebouwd volgens het schema:

Kadiuiumainalgaam (14.3 pCt. Cil) — verzadigde kadniiuiiisulfaatoplossing — Hg.SO^—Hg

bezit volgens hunne mededeelingen alle voortreffelijke eigenschappen

van het CLARK-element wat konstantheid en reproduceerbaarheid

betreft, doch heeft een temperatuurkoëfficient, die 25maal zoo gering

is als die van de CLARK-cel.

De verandering der E. K. bedraagt per graad Celsius slechts

^/looo pCt., terwijl die van het CLARK-element Vio pCt. bereikt.

Thermostaten worden zelfs bij zeer nauwkeurige metingen over-

bodig, een voordeel, dat niet gering te schatten is, wanneer men

overweegt, dat ook de nijverheid veelvuldig gebruik maakt van

normaalelementen.

2. De afhankelijkheid der E. K. van de temperatuur werd door

Jager en Wachsmuïii vastgesteld. Zij vonden (tusschen 0° en 2G''C.)

Et = Ec^Q — 3.8 X 1 0- ' it—20) — 0.065 X 1 0-^ (<— 20)3 ^

docli zij merkten tevens op, dat sommige elementen die kurve niet

volgden, maar bij lage temperatuur zekere onregelmatigheden ver-

toonden
;
deze elementen hadden een veel grootere E. K. (± 1 milli-

volt) dan de anderen.

In 1898 heb ik met het oog op die afwijkingen met den Heer

KoHNSTAMM het gedrag van kadmiumsulfaat nader bestudeerd en

aangetoond ^), dat de temperatuurkocfhcient der oplosbaarheid vau

Cd SO4. . % HgO bij ongeveer 15° C. een plotselinge verandering

ondergaat.

Oplosbaarheidsbepalingen, die met veel voorzorgen werden uitge-

voerd, leverden het volgende resultaat.

') Wiedema.kn's Annalen, 59, 575 (1896).

) Wiedemann's Annalen, 65, 344 (1898).
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TABEL I.

Graiinncii CdSü,, opgelost iii 100 gram water.

Tcnipcraliiur.

0°()

5°0

7^0

9=0

11°5

13°0

15°0

KioQ

17^0

1S°0

19°0

25°0

I.

75.52

75. 09

75.73

75 .
84.

75.98

76.00

76°11

70. IG

70.14

76.13

76.18

76.82

II.

75.61

75.87

75.90

70.07

70.11

70.12

76.15

76.18

70.78

m.

70.09

70.84

Gemiddeld.

75.52

75.05

75.73

75.85

75.94

70.04

70.11

70.10

70.13

76.14

76.18

76.79

De iiauwkeurig'heid kon worden gekontrolcerd door bepalingen,

die Mylius en Funk in denzelfden tijd in de Reichsanstalt hadden

uitgevoei'd. Bij vergelijking ontstaat het volgende tabelletje.

T A B E L II.

Teip.peraluur.

0°

10°

15°

lu ]00 grum water losseu op gram CdSü^.

MvLirs en Funk Kohn.stamm eu Cohen.

75.47

76.00

70.06

75.52

75.90

76.11

Figuur I geeft het verloop der oplosbaarheid aan.

L
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Bij ± 15° C. moet het CdS()4. .7:j IT2O (lu« een vemndering

oudergaaii. Deze verandering werd indertijd ook dilatometrisch

gekonstateerd ^).

De afwijkingen door Jager en Waciïsmutii in de E. K. gevonden,

werden toen verklaard door aan te nemen, dat liet Cd SO4 . ^/s H2O,

dat de oplosbaarheid heeft, die door de kurve SCD wordt weerge-

geven, in het algemeen vrij hardnekkig metastabiel blijft. Met de

grootere oplosbaarheid der metastabiele phasc (kurve PiS) korrespon-

deert dan een kleinere E. K. der WESTON-elementen. Gaat het zout

in de stabiele modifikatie (kurve AFDS) over, dan daalt de oplos-

baarheid en stijgt do E. K. der elementen, waarin zieh die modi-

fikatie bevindt.

Tegen deze opvatting zijn sedert de genoemde ])ublicatie geen

bezwaren in het midden gebraeht, integendeel: in zijne publikatie

over ook door hem gevonden afwijkingen in het gedrag der kadmi-

umelementen sluit Barnes ^) zich bij deze opvatting aan. Ik wil

echter niet nalaten er op te wijzen, dat het mij steeds bleef be-

vreemden, dat een zóó gering verschil in oplosbaarheid als door de

punten P en P^ bijv. wordt weergegeven, tot zulk een belangrijk

verschil in E. K. zou leiden.

Aan het eind onzer verhandeling resumeerden wij, dat het Weston-

element, in den vorm dien de lleiclisanstalt er aan gegeven heeft,

d. i. dus met het vast(5 zout Cd SO4 .
s/3 H2O o}) den bodem niet

heneden 15° C. gebruikt mocht worden, wilde men niet de kans

loopen een element te hebben, dat vrij belanurijk van de door

Jager en Wachsmuth gegeven temperatuurformule afwijkt.

3. Mijne onderzoekingen over de thermodynamica der normaal-

elementen brachten mij weder tot het WEsroN-element terug, dat

nu in andere richting uitvoerig bestudeerd werd.

Een overzicht van dit onderzoek wensch ik in de volgende regels

te geven.

4. Ten einde het warmteeffekt te loeren kennen, dat de onttrek-

king van 1 gramatoom Cd aan het kadmiuniamalgaam 14.3 pCt.,

zooals dat in de YfESTON-elementen gebruikt wordt, begeleidt, kou-

strueerde ik (zie voorafgaande verhandeling pag. 118) een aantal

elementen volgens het schema

Cd—verdunde kadmiumsulfaatoplossing—Cd-amalgaam 14.3 pCt.

1) l.c. pag. 355.

-) Jouni. of physical Cliemistry, Mny 1900.
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De kadmiumsulfiiatoplossing- was bij 0°,0 C. ouverzadigd, er konden

zich dus bij die temperatuur geen kristallen afzetten. De détails der

konstruktie der elementen alsmede de voorzorgen, welke met het

oog op verontreinigingen der gebruikte stoffen genomen werden, heb

ik in mijn derde mededeeling over de thermodynamica der normaal-

elementen (zie de mededeeling pag. 119) uitvoerig beschreven.

Yan die elementen I, II en III werd nu bij 25°,0 C. en 0°,0 C.

de E. K. bepaald door ze in de kombinatie van Poggendorff te

schakelen. Ook daaromtrent vindt men in de aangehaalde verhan-

deling de beschrijving.

Het WESToN-element en de Clark elementen die als standaarden

bij de metingen dienden, hingen voortdurend in een thermostaat,

die op 25°,0 C. gehouden werd.

Aldus werd gevonden

:

TABEL III.

Bij 25°.0 C.

No. 1. No. II. No. III.

Datum. E.K. iu Volt. Datum E K. iu Volt Datum E. K. iu Volt.

2/6°° 4». p.m. 0.04998 2/^°° 4u.0 p .m. 0. 04999 s/g°o3u.45 p.m. 0.04989

4 30 0.04995 4 30 0.04092

5 10 0.04999 5 10 0.04992

V6°°12 25 p.m. O.Ot995 ^l°°\2 25 0.04995

gemiddeld 0.04997 Volt. gemiddeld 0.01992 Volt. gemiddeld 0.04989 Volt.

Bij Oo.O C.

No. I. No. II. No. III.

Datum. E. K. iuVolt. Datum. E. K. iu Volt. Datum. E. K. in Volt.

2/g°° lu.SOp.m. 0.05571 ^'l°°ln.mixm. 0.05520 Vg°° 4u50 p.m. 0.05571

2 25 0.05571 2 25 0.05408 5 24 0.05581

2 50 0.05571 2 50 0.05347

Vg°=ll 15 p.m. 0.05591 ^6°°!! 15 p.m. 0.05082

11 50 0.05591 11 50 p.m. 0.05092

gemiddeld 0.05579 Volt. gemiddeld 0.05576 Volt.

Bij deze tabel moet nog worden opgemerkt, dat de elementen I

en ir van ^A;'"J tot ^'e"" in ijs bewaard werden. Daarna werden ze

op Vö''" eerst bij 0°,0 C. daarna bij 25°,0 C. genieten.

Verslagen der Afdeeling Natuurk. ül. IX. A". 1900, 1.
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Het resultaat dezer metingen is dus, dat terwijl T, II en III bij

25°,0 C. volkomen dezelfde E.K. hebben, nl.: Bij 25°,0 C.

I. = 0,04997 Volt.

II. = 0,04992 Volt.

III. = 0,04989 Volt.

er bij 0°,0 C. een belangrijk verschil Tusschen I en III eenerzijds

en II anderzijds bestaat.

I. = 0,05579 Volt.

IL =r 0,05092 Volt.

III. = 0,05576 Volt.

Het is buitendien van belang, er op te wijzen dat I en III

nadat ze van 25°,0 C. op 0°,0 C. waren afgekoeld zeer snel hunne

eindwaarde bereikten, terwijl dit bij II eerst na eenige dagen het

geval was.

5. De beschreven waarnemingen deden onmiddellijk het vermoe-

den rijzen, dat het in het element gebruikte Cd-amalgaam 14,3 pCt.

een metastabiel lichaam is ^). Dit scheen, wel is waar, in tegenspraak

met Jaegers onderzoek ^), die meedeelt, dat de amalgamen van

5— 15 pCt. Cd onveranderlijk tot op Vioo millivolt zijn, maar er waren

zooveel aanwijzingen, die hiertegen pleitten, dat ik het onderzoek

toch in de begonnen richting heb voortgezet. Wij zullen dan ook

zien, dat de opvatting van Jaeger niet juist is, en later de reden

leeren kennen, waarom hij de A'cranderlijkheid van het gebruikte

14.3 pCt. kadmiumamalgaam niet heeft kunnen konstateeren.

6. Ik trachtte nu in de eerste plaats de temperatunr op te sporen,

bij welke het verscliillend bedrag der elementen I (on III) en II

optrad.

Daartoe werd de E.K. van I en II bij verschillende temperaturen

tusschen 0°,0 C. en 25°,0 C. bepaald.

De temperaturen 5°, 10°, 15° en 20° werden gedurende langen

tijd konstant gehouden door in een bad, voorzien van roertoestel en

^) Denkbaar zou bet zijn, dat bet metalliscbe kadmium, dat de negatieve elektrode

der elementen vormde, evenals bet tin, metastabiel zou zijn. Een speciaal onderzoek

daaromtrent gaf ecbter aanwijzingen, dat zulks niet het geval was en daarom bield ik

mij in de eerste plaats met het Cd-amalgaam bezig.

2) WiEDEMANN, Annalen 65, 107 ((1898).
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tol nol regulator, uit een hooger staand reservoir ijswater te laten

vloeien. Met behulp van een kraan werd de toevoer geregeld. De
warmte, door de vlam aangevoerd, wordt gecompenseerd door de

afkoeling, die 't ijswater teweegbrengt en men kan op deze wijze

gedurende den gehceleu dag de temperatuur binnen 0°,03 C. konstant

houden.

TABEL IV.
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De beide kurven snijden elkaar bij ongeveer 2.'i° C.

Hieruit blijkt^ dat het Icadmiumamalgaam (14.3 pCt. Cd) dat zich

in element I en III bevindt^ beneden 23° C. metastabiel is.

7. Daar deze waarnemingen, die zooals wij later zullen zien, van groot

belang zijn^ waar het de al of niet bruikbaarheid der WEsïOK-elementen

als standaarden geldt, heb ik mij van de juistheid dier gevolgtrek-

king ook langs dilatometrischen weg overtuigd.

Daartoe werd het 14.3 pCt. kadmiumamalgaam, dat ter konstruktie

der elektroden gediend had, in een dilatometer gebracht, die met

petroleum als meetvloeistof werd aangevuld.

Dat het amalgaam bij 0° C. niet in evenwicht is, blijkt uit de

volgende waarnemingen :

TABEL V.

Hoogte vau het niveau

ïijd in urcu. iu den dilatometer.

O 107

21/2 90

4 96

43/4 94

534 92

ÖV, 91

24 71

48 55

72 40

8. Uit de elektrische metingen (zie fig. 2) wordt nu ook duide-

lijk, waarom Jaegek, die volgens zijne meedeeling ^) zijn metingen

bij ± 20°C heeft uitgevoerd, die metastabiliteit niet heeft opgemerkt.

Immers die temperatuur ligt zóó dicht bij 23° C, dat onder die

omstandigheden een eventueele verandering in het amalgaam slechts

na uiterst langen tijd kan worden waargenomen.

9. Het amalgaam der elementen I en III blijft vrij hardnekkig

metastabiel beneden 25° C. en herinnert aan de verschijnsels, die

ik bij het tin gevonden heb. Des te meer is het zaak de omstan-

I) Zie mijne voorafgaande verhandeling pag. 133.
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dighedcn te bestudooren waaronder men den omslag te voorschijn

kan roepen. Schijnbaar waren de amalgaamelektroden der elementen

I (en III) en II op dezelfde wijze behandeld en toch was die van

II in de stabiele modifikatie omg'eslao;'en, terwijl I en III voort-

durend raetastabiel bleven. Dat de omslag dikwijls kan intreden,

blijkt wel uit het feit, dat van de drie elementen, die ik gemaakt

had, er één stabiel kadmium-amalgaam bevatte'^)

Voorloopig zullen wij het amalgaam, dat zich in de elementen

I en III bevindt (de metastabiele modifikatie beneden 23° C.) het

/^-amalgaam noemen, terwijl dat in element II met den naam

Of-amalgaam bestempeld zal worden.

Uit tabel IV zien wij, dat elementen met het /:?-amalgaam bij 0°

een E. K. hebben die niet minder dan 5 millivolt grooter is dan

die van de elementen, bij welke het «-amalgaam de positieve elektrode

vormt.

10. Al dadelijk rijst nu de vraag: Hebben de waarnemingen

door Jaeger en Wachsmuth aan het WESTON-element uitgevoerd,

betrekking op elementen, waarin het stabiele amalgaam aanwezig is,

of zijn zij aan elementen uitgevoerd, die het metastabiele lichaam

tot negatieve elektrode hebben ?

Het feit, dat zij bij enkele elementen bij 0° C. een hoogere E.K.

vonden, dan bij de meeste andere, wijst er ten deele op, dat zij

meestal met de metastabiele modiiSkaiie hebben gewerkt. Met zekerheid

kan men dit echter niet zeggen, daar in verband met de uitkomsten

van ons onderzoek over het gedrag ^an kadmiumsulfaat (zie pag. 126)

de mogelijkheid bestaat, dat de aanwezigheid van den stabielen

vorm van dit zout bij 0° de E.K. verhoogde.

Ik heb daarom dit punt nader bestudeerd. Daartoe werden de

elementen I, II en III tot WESTON-elementen omgevormd (tot element

I'^, II" en III") met dien verstande echter, dat zij met een heldere bij

0°.0 C, verzadigde oplossing van CdSOé- Vs H2O (blabiele modifikatie)

zonder kristallen op den bodem, gevuld Vk^erden.

De verdunde oplossing van CdS04 werd uit ABC (voorafgaande

verhandeling) fig. 1 gegoten, het been A met een tampon van

watten voorzien, het metallisch Cd uit C verwijderd en vervangen

door in vacuo gedistilleerd kwikzilver met een laag mercurosulfaat

er op.

De bij 0° C. verzadigde oplossing van CdS04. ^/g H2O (stabiele

modifikatie) werd bereid door het auhydrische zout bij 0° met water

1; Vergelijk ook Barnes, l.c.
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samen te brengen ; door afkoeling werd er voor gezorgd, dat de

temperataur niet boven 15° C. steeg.

Daarna vs'erden de fleschjes, waarin zich het zout met het water

bevond, bij 0° C. gedurende 4 uren geschud en de oplossing gefiltreerd.

De aldus ontstane bij 0° C. verzadigde oplossing, werd in I, II en III

gebracht en de elementen, die van te voren met deze oplossing

uitgespoeld waren, gesloten en in den thermostaat op 0^.0 C. gebracht.

Nu werd de E.K. der elementen (I", II", III«) bepaald.

Aldus werd gevonden

:

TABEL YI.

Temperatuur Qo.O C.

WESTON-Eleraeut U 1.0198 Volt.

WESTON-Element II0 1.0231 Volt. i)

WESTON-Elemeut lila 1.0197 Volt.

Nu geven Jaeger en AVachsmuth op, dat de E.K. van het

WESTON-element, dat de door hen gevonden temperatuurkurve gere-

geld volgt, bij 0°C. = 1,0191 Volt is.

Wij zien dus, dat alle metingen van Jaeger en Wachsmuth
aan WESTON-elemeuten zijn uitgevoerd, die metastabiel zijn ^).

11. De formule door de Reichsanstalt gegeven voor de afhan-

kelijkheid der E.K. der WESTON-elementen van de temperatuur en

die tusschen 5° en 26° zou gelden, verliest dus op grond dezer feiten

haar waarde en is met het oog op de metastabiliteit van het kad-

miumamalgaam slechts bruikbaar tusschen 23°C. en 26°C. terwijl de

metastabiliteit van het kadmiumsulfaat, gelijk wij vroeger hebben

aangetoond, een tweede reden is voor haar onbruikbaarheid.

12. Reeds sedert 1892 wordt door Weston te Newark eennormaal-

element in den handel gebracht (in Europa door de „European

Weston Electrical Instrument Co.„ te Berlijn) dat samengesteld is

volgens het schema.

Cd-amalgaam 14.3 pCt. — kadmiumsulfaatoplossing — Hg2 SO4 — Hg.

(Verzadigd bij + 4° C.) zonder vaste phase.

') Men iette er op, dat terwijl bij 0°.0 C. het verschil in E. K. der elementen I

(resp. III) en II 5 luillivolt bedroeg, de daaruit gevormde WESTON-elementen bij die

temperatuur een verschil van 3,4 millivolt vertoonen. Op de oorzaak daarvan, de

aanwezigheid van raerkurosulfaat, zal ik later uitvoerig terugkomen.

2) Tusschen 0° C. en 23° C.
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Men meende, ook na ons onderzoek over de omzetting, dieCdS04.
S/3 HgO bij 15°C. ondergaat, in dit element een standaard te bezit-

ten, die volkomen betrouwbaar was, daar hier, (wanneer men boven

4°C. werkt) de vaste phase ontbreekt.

Waar nu bewezen is, dat het kadmiumalgaam beneden 23°C. in

twee modifikaties kan optreden, volgt hieruit, dat ook deze standaard

beneden die temperatuur een verschillende E.K. kan vertoonen naar

gelang de eene of de andere modifikatie van het amalgaam aanwezig is.

13. Uit het feit nu, dat in het WESTON-element volgens het

schema der Reichsanstalt zoowel als volgens dat der Weston Co.

kadmiumamalgaam aanwezig is, dat zoo gemakkelijk metastabiel

blijft (men denke er aan, dat de metingen der RA. alle aan meta-

stabiele elementen zijn uitgevoerd) en dit amalgaam geheel spontaan

in zijn stabielen vorm kan overgaan, welke overgang met een

verandering der E.K. gepaard gaat (tot 3,4 millivolt bij 0°C.), moeten

wij besluiten dat belde vormen ^) als standaarden voor de elektromo-

torische kracht onbruikbaar zijn.

Zelfs wanneer men op zeker oogenblik een element gemaakt heeft,

dat bij vergelijking met een anderen standaard (bv. Gouy) de E.K.

blijkt te bezitten, door de Reichsanstalt bij de gegeven temperatuur

aangewezen, dan loopt men de kans, eenigen tijd later een stan-

daard te bezitten, die eene geheel andere E.K. heeft.

Waar juist de eisch, dien men aan een normaal-element moet

stelleu, die is, dat bij bepaalde wijze van konstruktie zijn E.K.

geheel gedefinieerd is bij bepaalde temperatuur, daar ziet men uit

het voorgaande, dat de WESTON-elemcuten geenszins aan dien

eisch voldoen.

14. Boven 23° C. bezitten alle Weston- elementen, zooals uit

het voorafgaande blijkt, een scherp gedefinieerde E. K., die de tem-

peratuurformule, door de Reichsanstalt (tot 26° C.) gegeven, volgt.

Alleen door gebruik te maken van een thermostaat, waarin zich het

element gedurende het gebruik bevindt (en eenigen tijd van te voren,

ten einde, mocht de metastabiele vorm van het amalgaam zich in

het element gevormd hebben, dien in den stabielen om te zetten),

zou men deze bezwaren kunnen ontloopen. Doch daarmee verdwijnt

juist het groote voordeel, dat deze standaard boven andere, met grooter

temperatuurkoëfficient scheen te hebben. Buitendien is het werken

met thermostaten, zeker bij technisch gebruik, veel te omslachtig.

^) De eerstg-enüeinde is buitendien dikwijls metastabiel door de aanwezigiieid van

het vaste zout CdS04. ^/s H2O (zie boven).
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15. Nadat men van het boven meegedeelde kennis heeft genomen,

rijst als van zelf de vraag : treden er ook bij het CLARK-element

dergelijke komplikaties op?

Het amalgaam, dat daar als negatieve elektrode gebruikt wordt,

heeft de samenstelling Zn : Hg =^1:9.

Hoewel mijne onderzoekingen in die richting nog niet geheel af-

gesloten zijn, meen ik er toch reeds nu op te moeten wijzen, dat het

zeer waarschijnlijk is, dat wij ook daar met soortgelijke verschijnsels

te maken zullen hebben. Ik bespreek daarom in 't kort de

onderzoekingen van Willows ^) over de veranderingen in de elek-

trische geleidbaarheid van verschillende amalgamen bij konstante

temperatuur, wanneer die amalgamen aan temperatuursveranderingen

zijn blootgesteld geweest.

Kortheidshalve noem ik hier slechts cén geval uit het groote

aantal, door Willows bestudeerd, en kies als voorbeeld het zink-

amalgaam, dat 9,5 procent zink bevat en dus vrijw^cl de samen-

stelling heeft van het amalgaam, dat in de CLAiiK-elementen ge-

bruikt wordt.

In fig. 3 is de weerstand van het amalgaam als functie van de

temperatuur geteekend. De pijltjes wijzen aan, of de temperatuur

rijzend of dalend was. De kurve A werd verkregen onmiddellijk

nadat het amalgaam eenige malen verhit was geweest, terwijl B de

resultaten weergeeft, die gevonden werden, nadat het amalgaam ge-

durende eenige weken bij kamertemperatuur gestaan had.

Men ziet uit deze figuur duidelijk, dat het amalgaam bij dezelfde

temperatuur zeer verschillende weerstanden kan hebben, wel een

bewijs, dat zelfs na langen tijd een evenwichtstoestand in het amal-

gaam niet bereikt is.

') Philo3. Magazine, November 1899, 433,
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Bij kadmiumamalgaam heeft Willows dergelijke kurven gevonden.

Het amalgaam, dat ons hier het meest interesseert (1 : 6) werd echter

niet door hem onderzocht.

De waarnemingen van vroeger over het kadmiumsulfaat alsmede

die, welke in deze verhandeling omtrent het kadmiumamalgaam (1 : G)

zijn medegedeeld, kunnen als volgt worden geresumeerd :

Resultaten van het Onderzoek.

1. Kadmiumsulfaat (Cd SO4. ^s H2O) kan beneden 15° C. in twee

modifikaties bestaan.

2. Kadmiumamalgaam (14.3 pCt. Cd) kan beneden 23° C. in twee

modifikaties i) optreden.

3. Bij O;' C. bestaat er tusschen die modifikaties van het kadmium-
amalgaam een potentiaalverschil van 5 rnillivolt.

4. De Weston Kadmlumelementen^ zoowel de vorm^ die door de Phy-
sikalisch-technische Reichsanstalt is bestudeerd en aanbevolen, als die,

ivelke door de European Weston Eledrical Instrument Co. wordt geleverd,

zijn metastabiele sijstemen (beneden 2'^°), die geheel spontaan in den sta-

bielen toestand kunnen overgaan. Daar die overgang gepaard gaat

met een groote verandering der E. K., zijn deze elementen onbruikbaar

als standaard der elektromotorische kracht.

5. De onderzoekingen der Reichsanstalt zijn uitgevoerd aan

metastabiele WESTON-eleraenten en de temperatuurforraule, door Jager
en Wachsmuth gegeven, heeft dus op metastabiele elementen be-

trekking.

Eerst wanneer nader inzicht is verkregen in het gedrag der kad-

miumamalgamen, zal wellicht een nader voorstel kunnen worden gedaan

omtrent een standaardelement, dat de voordeden van het Weston-
element bezit zonder zijne nadeelen.

De Heer H. C. Bijl, chem. doct^ alhier, heeft reeds met een

onderzoek dier amalgamen een aanvang gemaakt.

Amsterdam, Scheik. Lab. der Universiteit, Juni 1900.

') De benaming „modifikaties" is hier slechts een voorloojjige. Een nader onderzoek

zal moeten leeren, welke omzettingen in het amalgaam plaats vinden.
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Aardkunde. — De Heer Moll biedt, namens den Heer J. U.

BoNNEMA een opstel aan, getiteld: y,Leperditia haltica His.

sp., hare identiteit met Leperditia Eichwaldi Fr. v. Schm. en

haar voorkomen in Groninger diluviale zwerfblokkend

In zijn Miscellanea silurica I (Mem. Acad. St. Pétersbourg, YII

Série, Tomé XXI, W. 2) en Miscellanea silurica III (Mem. Acad.

St. Pétersbourg, VII Série, Tomé XXXI, No. 5) beschrijft von Schmidt

o. a. Leperditia baltica His. sp., die destijds nog niet in de russische

Oostzee-provinciën gevonden was, maar menigvuldig voorkomt op

Gotland in gesteenten, die in ouderdom overeenstemmen met die van

de Onder- Oeselsche laag. Tevens werden de kenmerken opgenoemd

van een nieuwe soort, nl. Leperditia Eichwaldi, die in dolomieten

van de N.-kust van Oesel, tot de Onder-Oeselsche laag behoorende,

zou voorkomen.

Toen ik nu in de collectie sedimentaire zwerfblokken uit den

Hondsrug, die zich in 't Geologisch Museum te Groningen bevinden,

de resten van Leperditia Eichwaldi Fk. v. Schmiüt aan de hand

van deze beschrijving bijeenzocht, trof 't mijne aandacht, dat ze

alleen door rechterkleppcn vertegenwoordigd was.

De literatuur nagaande bleek mij, dat 't zelfde verschijnsel zich

ook bij anderen voorgedaan had. Zoo vond ik, dat Krause in 't

Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, jaargang 1891

pag. 489, vermeldt tot Leperditia Eichwaldi eenige rechterkleppcn

van zijne verzameling te moeten rekenen. Ook KiESOW beschrijft

in 't Jahrbuch der Königl. preuss. geologischen Landesanstalt für

1889 pag. 91 van deze soort alleen een rechterklep.

Tevens merkte ik op, dat van Leperditia baltica His. sp. vele

linkerkleppen (direct te herkennen aan de dwarsche streping op 't

buitenste gedeelte van den omslag) in bovengenoemde verzameling

voorlcomen, maar dat rechter bijna zouden ontbreken.

Dat alles aan toeval te moeten toeschrijven leek mij ouv,^aarschijn-

lijk, te meer daar in een paar zwerfblokken, waarin zoowel linker-

als rechterkleppen voorkomen, de eerste tot Leperditia baltica en de

laatste tot Leperditia Eichwaldi zouden behooren.

Ik vermoedde dan ook, dat Leperditia Eichwaldi Fr. v. Schm. met

Leperditia baltica His. sp. vereenigd moest worden. In overeenstemming

hiermee was, dat hunne ouderdom dezelfde is.

Mijn eerste werk was een verklaring te zoeken voor 't ontbreken

der strepen op den omslag der linkerkleppen van Lep. Eichw., waar-

door deze zich volgens von Schmidt zouden onderscheiden van die

van Lep. baltica. Ik vond die spoedig in de omstandigheid, dat 't
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voornaamste materiaal van vON Schmidt uit steenkernen van Kidde-

metz bestond. Op een doorsnee toch van den omslag eener linkor-

klep van Lep. baltica, in een richting loodrecht op die van de strepen,

bleek mij, dat aan de verhevenheden op de onderzijde geen groeven

aan de bovenzijde beantwoorden. Derhalve zullen op de steenkern

geen sporen van de strepen aanwezig zijn.

Vervolgens ging ik 't verschil tusschen de rechterkleppen van deze

beide Leperditia-soorten na. Dit bestaat volgens voN Schmidt in den

vijfhoekigen vorm van de rechterklep van Lep. Eichw., daar zij een

stompen voorsprong in 't midden der buikzijde bezit, 't Bleek mij,

dat VON Schmidt hiervan later teruggekomen was. Li „Einige

Bemerkungen über das Baltische Obersilur in Veranlassung der Arbeit

des Prof. W. Dames über die Schichtenfolge der Silurbildungen Got-

lands (Mélanges géologiques et paléontologiques tirés du Bulletin

de 1'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg Tomé I

Livraison 1) schrijft hij toch op pag. 124: „Die rechte Schale der

pectinata (Lep. baltica) zeigt eioen mehr oder weniger starken Yor-

sprung in der Mitte des Bauchrandes." hi overeenstemming hiermee

was 't feit, dat ik te Kiro (ten Z. van 't landgoed Tagamois) op

Oesel, van welke plaats voN Schmidt in dezelfde verhandeling op

pag. 123 't voorkomen van Lep. baltica vermeldt, éen rechterklep

met een duidelijken voorsprong gevonden had.

Ik kwam dan ook tot 't resultaat Leperditia Eichwaldi Fr. v.

Schmidt te moeten vereenigen met Leperditia baltica His. sp.

Niet zonder eenige zelfvoldoening bemerk ik nu, dat voN Schmidt

gedeeltelijk reeds tot dezelfde conclusie gekomen is. In laatstgenoemde

verhandeling schrijft hij nl. op pag. 133: „Auch ein Theil der von

mir als Lep. Eichw. von Kiddemetz beschriebenen Formen gehort

hierher (Lep. baltica)."

Wat den vorm der schaal betreft, heeft Leperditia baltica (met

inbegrip van Lep. Eichw.) dikwijls veel van Leperditia arctica Jones,

beschreven en afgebeeld in Ann. and Mag. Nat. Hist. Serie III, Vol.

7, pag. 87, PI. VII figs. 1—5. Bij deze soort is de oogtuberkel

echter door een rhombische vlek omgeven. De kleppen van Lep.

baltica zijn dik en de zijden meestal weinig gewelfd. Dikwijls loopen

zij naar 't midden gelijkmatig op, waardoor ze plat-kegelvormig

worden. Ze veitoonen vrij groote ingestoken punten, die in een van

de middenvlek uitstralend netwerk van groeien geplaatst zijn. De

voor- en achtterrand verloopen vrij steil naar boven. Een vlakke

randzoom aan de voor- en achterzijde der kleppen is gewoonlijk niet

te onderscheiden, bij groote rechterkleppen treden ze op en wel 't

duidelijkst aan de voorzijde.
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De rechterklep bezit, zooals reeds meegedeeld is, in 't midden der

buikrand een min of meer sterken voorsprong, waardoor zij min of

meer vijfhoekig van vorm wordt. Op de plaatsen, waar de rechter-

klep van Leperditia grandis Schrenek sp. een ronde opening bezit,

bevinden zich hier meerdere spleetvormige openingen, waarvan 't

aantal niet gemakkelijk te bepalen is. Bij een klep tel ik voor 10 en

bij een andere achter 6.

De linkerklep is direct te herkennen aan de dwarsgeplaatste streep-

vormige verhevenheden, die op 't buitenste gedeelte van de onder-

zijde van den omslag voorkomen.

De Groningsche zwerfblokken, die resten van Leperditia baltica

bevatten, zijn kalksteenen met een geelgrijze tot geelbruine kleur.

Tevens komen daarin of in geheel overeenkomstige zwerfblokken

resten voor van Encrinurus punctatus Wahlenb. sp., Proetus concinnus

Dalm. sp. var. Osiliensis Fr. v. Schm,, Calymene tuberculata Brünn,

Cyphaspis elegantula Lov. sp., Bumastes barriensisMurch., Beyrichia

spinigera Boll, Piimitia seminulum Jones, Primitia mundula Jones,

Strophomena rhomboidalis Wilk. sp., Strophomena imbrex Vern. (non

Pander), Atrypa reticularis L. sp., Zaphrentis conulus Lindstr.,

Halysites sp. en Tentaculitos sp. JJieruit blijkt voldoende, dat de

ouderdom van deze zwerfblokken overeenkomt met die van de Onder-

Oeselsche laag. Hunne herkomst is met 't mij ten dienste staande

vergelijkingsmateriaal niet te bepalen.

Plantkunde. — De Heer C. A. J. A. Oüdemans biedt eene

mededeeling aan, getiteld: ^Bijdr(i(/e tot de kennis vaneenige

tot hiertoe onbeschreven of slechts oppervlakkig gekende Fungi^

(P gedeelte).

Bij de aanvaarding van de taak, welke ik mij voorstel te vol-

brengen, is het mij eene behoefte, een woord van vriendelijken dank

te richten tot de Heeren C. J. J. van Hall, Candidaat in de

Plant- en Dierkunde aan de Amsterdamsehe Universiteit en Adsistent

van den Hoogleeraar Dr. J. Ritzema Bos ;
den Heer C. J. Koning,

Apotheker te Bussum, een mijner vroegere discipelen en schrijver

van eene bij van Heteren (Amsterdam) en Engelmann (Leipzig)

uitgegeven Verhandeling
,

getiteld: „Der Tabak. Studiën über Seine

Kultur und Biologie", opgedragen aan den Hoogleeraar Dr. J Fokster

te Straatsburg, en den Heer C. A. G. Beins, particulier te Nunspeet,

die mij op verschillende wijzen die taak hebben helpen verlichten

:

zoowel door het verzamelen en toezenden van voorwerpen, en het
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afstaan van hunne waarnemingen daaromtrent, als, en dit geldt de

Heeren yan Hall en Koning, door het ten dienste stellen van

hunne teekeningen en hun penseel, waar ik die noodig had om den

tekst mijner bijdrage hier en daar toe te lichten. Ik stel die hulp

op hoogen prijs en durf vertrouwen dat zij mij ook in de toekomst

niet zal worden onthouden.

I. AfiCflilTCET AE.
PYRENOMYCETAE.

Sphaeriaceae.

a. Phaeodidymae.

DIDYMOSPHAERIA Fuckel.

1. DIDYMOSPHAERIA Rhododendri Oud. n. sp. — Op takken

van een gekweekten uitlandschen Rhododendron : Wassenaar, 1894.

Perithecia fere destrueta. Asci perfecte cylindracei, subsessiles,

116 X '7/', paraphysibus quam plurimis filiformibus obvallati. Sporidia

oblique monosticha, umbrina (Sacc. Chromotaxia, n^. 9), bilocularia,

cylindrica, ad polos rotundata, vix constricta, 14 X 4 — 5 /li.

h. Fhaeophragmiae.

LEPTOSPHAERIA Cesati et de Notaris.

2. Leptosphaeria Genistae Oud n. sp. Op de peulen van

Genida anglica. — Nunspeet, 2 Jan. 1899; de Heer Beins.

Perithecia innato-erumpentia , in maculis pallescentibus vulgo

aggregata, nigra, 1/5 mill. in diam., vertice p.m. depresso perforato;

asci cylindracei, breve pedicellati, 8-spori ; sporae distichae, amoene

fuscae, 2-septntae (3-loculares), ad polos rotundatae, absque appen-

diculis, 14— 18^3 X 47.3/', loculo intermedio leniter incrassato.

Sporulis 2-septatis a pluribus affinibus descissit.

3. Leptosphaeria Phlogis Oud. n. sp. — Op de bladeren

van Phlox dectissata^ gekweekt te Dedemsvaart, 10 Nov. 1898. —
Zending van Prof. Dr. Ritzema Bos.

Perithecia parva, sparsa. Asci cylindraceo-clavati, curvuli, sessiles,

46 X ^Vs /^f. Sporidia disticha, cylindracea, curvula, ad polos

obtusa, 3-septata, loculo penultimo antico ceteris anipliore, fuscidula,

23—25 X 4—5 ^^ (PI. IV fig. 1).
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4. Leptosphaeria vagabunda Sacc. Fgi Ven. Ser. II, 318;

Sacc. Mycol. Ven. p. 97 et tab. IX f. 37—46, sub titulo erroneo

„Sphaeria fuscella" ; Sacc. Syll. II, 31; Fabre Ann. Sc. nat. G, IX,

89 ; Berlese Icones Fiing. I, Fase. II, tab. XLV f. 1 ; Penzig,

Funghi Agrumicoli p. 30 et tab 1144 B; Winter Kr. Fl. II, 465;

Oud. Ned.^Kr. Arch. 2, V, 482 et 2, VI, 33; Oud. Rév. II, 288.

(PI. I fig. 1).

Ramicola. Perithecia corticola, sparsa vel aggregata, nigra,

Vg—% lïiill* in diam., depresso-sphaeroidea, ostiolo parum vel noqua-

quam prominulo, primitus peridermate tecta, postremo exposita. Asci

cylindraceo-clavati ( f? ), breve stipitati, vertice rotundati, paraphy-

sibus filiformibus copiosis obvallati, 8-spori, 132—154x22^/. Sporidia

disticha, primitus continua, hyalina, fusiformia, 4-guttulata; denique

aeque hyalina, 2-locularia, ex partibus dimidiis conoideis conformata,

singulis biguttulatis, basi sua sibi inviccm arcte applicatis et coarc-

tatis, infra apicem obtusum paullo collapsis; postremo cylindraceo-

fusiformia, fuscescentia, quadrilocularia, ad septa constricta, recta

vel curvula, nunc eguttulata, tune vero loculo uno alterove guttula

praedito, ad polos obtusata; sporidia hyalina 1372, colorata 22V2/"

longa, ultima praeterea 4^0 /< lata ; utriusque generis in iisdem

ascis mixta, quum varia evolutionis stadia representent. Sporidia

immatura mire simulant ea plurium specierum Diaporthes.

Op takken van Tilia. Bussum en elders in het Gooi. Maart

1900. — De Heer C. J. Koning.

Ofschoon reeds lang bekend, hebben wij aan L. vmjahiuula in

dit opstel toch nog eene plaats ingeruimd, omdat wij P eenige bij-

zonderlieden uit het leven van den fungus zelven hebben mee te

deelen ; 2° de veranderingen wenschten te schetsen, die zijne aan-

wezigheid in de dieper gelegen weefsels van Tilia te weeg brengt,

en 3" de uitkomst van eenige door den Heer Koning genomen

proeven omtrent den aard en de hevigheid van het vergif, door de

myceliumdraden van don fungus afgescheiden, in het licht wilden

stellen.

De infectie van Lindetakken door de sporen van Leptosplmeria

vagahunda kondigt zich aan door zwarte vlekjes aan de oppervlakte

der groene of bruinroode, glanzige, jonge takken, van welke de

jongste internodiën het eerst worden aangetast. Zij zijn korter-

of langer-ovaal, een halven tot anderhalven centim. lang en eenige

millimeters breed, en in haar midden steeds voorzien van één

of een paar witte stippen. Graandeweg verandert de zwarte kleur

in eene donkerbruine en nemen de vlekken het uiterlijk aan van

vaste, broze schildjes, die zich na korter of langer duur van de
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omgeving terugtrekken en op eilanrljes gaan gelijken, die door eene

cirkelvormige sleuf van de rest gescheiden zijn, en ten laatste ook

het onder haar gelegen weefsel loslaten en afvallen. Het microsco-

pisch onderzoek leert, dat zij uit platte, tafelvormige, bruine, lucht-

voerende cellen bestaan, en dat hare kleur zoowel door eene verandering

der celwanden, als door eene wijziging van haren inhoud, die tot

eene verschrompelde massa verdicht is, wordt teweeg gebracht. De
witte vlekjes zijn ruimten, met kleurlooze, los aaneenliggende, bol-

vormige cellen gevuld, m. a. w. lenticellen, die, zooals bij vele andere

boomen en heesters, de oorspronkelijk door een huidmondje ingenomen

plaats, zijn komen vervangen.

De uitkomst van dit onderzoek kan, in verband met het ontstaan

der zwarte vlekken, niet anders leiden dan tot de voorstelling, dat

de huidmondjes of lenticellen de plaatsen zijn, waar de sporen eener

vroegere generatie op nederdnalden en kiemden, en dat de kiembuizen

eene vergiftige stof afscheiden, die de hierboven beschreven verande-

ringen teweeg brengt.

Het lag voor de hand, die kiembuizen of de daaruit voortgekomen

myceliumdraden op te sporen. Op de allereerst vervaardigde dwarse

doorsneden van de zwarte vlekken en het daaronder gelegen weefsel,

scheen echter het doel niet bereikt te zullen worden. Zeer enkel

kwam een myceliumdraad in het gezicht, zoodat de indruk ontstond,

dat eene verwoesting als op onze plaat I, fig. 1/ wordt voorgesteld,

in het minst niet in verhouding stond tot het aantal kiembuizen of

niyceliumtakken, noodig om zoo veel kwaad teweeg te brengen.

Ondertusschen werden, nadat ook in andere, en vooral in tangentiale

richting het mes door de vlekken, en dieper nog, gevoerd was geworden,

hoe langs zoo meer draden ontdekt, zoodat de verhouding tusschen

de veroorzaakte schade en de aanleiding daartoe geheel anders bleek

te zijn, dan bij het begin van het onderzoek vermoed werd.

Alvorens tot deze uitkomst te geraken, was evenwel vrij wat tijd

schijnbaar nutteloos verloren gegaan, en wel ten gevolge van de

moeite die het inheeft, de myceliumdraden te herkennen. Deze

kruipen in de intercellulaire gangen verder, doch zijn zoo uiterst

dun en daarbij zoo geheel kleurloos, dat er tusschen hen en de

gezonde celwanden, tusschen welke zij heenloopen, geen onderscheid

valt waar te nemen. Eerst nadat men den fijnkorreligen inhoud

der myceliumtakken, onder het gebruik van sterker lenzen, heeft

leeren kennen, wordt de tank gemakkelijker, en wanneer len slotte

de celwanden van het otnliggend schorsweefsel zelf, onder den invloed

van het vergif, begonnen zijn van tint te veranderen, kan men ver-

klaren, dat het zoeken geen bezwaar meer oplevert.
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Er moet hier echter op eene toevallige bijzonderheid gewezen

worden, die, aan het onderzoek der zieke Tilia-takken voorafgegaan,

wel in staat was geweest onze verwachtingen teleur te stellen. Dat

onderzoek betrof nl. zieke takken van Negundo fraxinifolia — eene

in tuinen veelvuldig voorkomende soort van Esch — en had ons

èn door de dikte der niyceliumtakken, èn door de bruine tint van

hun wand, én door de aanwezigheid van tusschenschotten, in ver-

band met het daarmee knoopige voorkomen op enkele plaatsen, veel

spoediger tot ons doel gevoerd. Onder den indruk van deze waar-

neming, was ons onderzoek van Tilia begonnen, en te verwonderen

was het dus niet, dat wij in den beginne de taak om verder te

komen veel bezwaarlijker vonden, dan zij later in werkelijkheid

bleek te zijn.

Er kan geen twijfel bestaan of de veranderingen, die in de zoowel

dichterbij als verderaf van de myceliumdraden gelegen weefsels

worden opgemerkt, en waartoe 1° de verkleuring der schors- en

bast-parenchymcellen, der phloëeiiiplaten, der mergstralen en van

het houtparenchym, en 2° de vernietiging of vervloeiing dier weefsels

behooren, worden door de hoe langs zoo verder naar binnen dringende

myceliumdraden met hunne takken voortgebracht, en wel in dien

zin, dat door hen eene stof — oen enzym — wordt afgescheiden,

dat, als een vergif voor levende plantencellen, daarop een doodelijken

invloed uitoefent. De oorspronkelijke inhoud toch der cellen wordt

onkenbaar en vervangen door een bruinrood vormloos praecipitaat,

dat voor tal van reagentia (alcohol, aether, kaliumchromaat, chloorijzer,

kaliloog, ammonia, ioodkalium, salpeter- en zwavelzuur) onverschillig

blijkt, en slechts door enkele oxydeerende middelen, zooals een

mengsel van kalibichromaat en zwavelzuur, of chrooinzuur, van zijne

kleur beroofd wordt. Het vergif laat de bastvezels ongekleurd, en,

voor zoo verre zulks bij microscopisch onderzoek te bepalen valt,

onveranderd.

Ten einde de aanwezigheid van eene vergiftige stof proefonder-

vindelijk aan te toonen, handelde de Heer Koni>'G aldus:

Hij sneed een paar honderd zwarte vlekken uit jongen ïilia-bast

weg, stampte die tot moes onder toevoeging van 20 cM^. gesterili-

seerd w^ater, en filtreerde de slijmerige vloeistof door eene Chamberland-

Pasteur-kaars. Het filtraat bedroeg 7 ciVP. en was lichtgeel van kleur.

Hiermede werden takken en takschijfjes eener gezonde Tilia behan-

deld: gene door ze met een geflambeerd en in de vloeistof gedompeld mes

overlangs in te snijden of in te spuiten
;
deze door ze in een horloge-

glas of reageerbuisje met de vloeistof te overstelpen. Proeven, in

beide richtingen met gesteriliseerd water en schorssap van gezonde
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Tilia-takken genomen, moesten als controle-proeven dienst doen. De
uitkomst van een en ander was, na 8 dao-en voor de ingesneden of

ingespoten takken, en na 2 X 24 uur voor de schijfjes:

„dat al wat met gesteriliseerd water of gezond schorssap behandeld

was, ongekleurd was gebleven, maar dat de wondranden der inge-

sneden of ingespoten takken aan den eenen en de vlakke zijden der

schijfjes aan den anderen kant, eene, zij het ook lichte, bruine ver-

kleuring hadden ondergaan."

Nog eene andere, later genomen, proef kwam met de zooeven

geschetste uitkomst geheel overeen. Zij betrof eenige, onder de noodige

voorzorgen afgesnedene, gezonde Tilia-iakken, waarvan een deel met
het snijvlak in het filtraat van gezonde, een ander deel in het

filtraat van zieke Tilia-schors geplaatst werd. Na 3 X 24 uur bleek,

dat, zooals te verwachten was, het vergif zijn invloed op ondubbel-

zinnige wijze had uitgeoefend, daar de oorspronkelijke kleur der in

zuiver sap geplaatste takjes onveranderd was gebleven, terwijl die

der in ziek sap gedompelde van licht bruinrood in donkerbruin ver-

anderd was.

De perithecia van Leptosyhaeria vagahinda worden aangelegd in

het schorsparenchym , maar dringen langzamerhand tot do opper-

vlakte der takken door, waar zij dan ook, evenals de pycnidiën, ge-

vonden worden. Eerstgenoemden zijn veel talrijker dan de laatsten,

en komen : hetzij aan de oppervlakte der schildjes, of wel aan wond-

randen of in sleuven en diepten voor don dag. Zij hebben een stevi-

gen zwarten wand en een klein ostium, met of zonder papilla, en

bevatten talrijke smal-knotsvormige, 8-sporige asci. Hunne breedte

of middellijn bedraagt van V5 tot Va mill. De sporen zijn J32 tot

154 fi lang en 22 /li breed, en vertoonen zooveel verschil in uiterlijk

naar gelang van haar leeftijd, dat men dikwerf geneigd zoude zijn

aan de aanwezigheid van twee verschillende Pvrenomvceten te ü'e-

loeven. Aan deze bijzonderheid wordt Leptosphaeria vagabimda onder

de talrijke soorten van het geslacht dan ook gemakkelijk herkend.

In het allerjongste tijdperk van ontwikkeling zijn de sporen spoel-

vormig, kleurloos en eencellig; iets later ontstaat er in haar midden

een dwars tusschenschot ; nog later nemen de twee helften den vorm

aan van een zeer stompen kegel (PI. T, fig. 1 e. ƒ), maar die op een derde

van de hoogte als ingesnoerd zich voordoet en dan uit een kussenvormig

onaer- en een knopvormig bovenstuk bestaat ; daarenboven komen er

dan in elke der beide helften twee boven elkander gelegene olie-

druppels voor. Thans komt er tusschen elke twee druppels een nieuw

tusschenschot voor den dag, en worden er dus in plaats van 2, 4

hokjes waargenomen. Nu keeren de sporen tot haar ooisproukelijken

10
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vorm terug. De druppels verdwijnen; de diepere iosnoeringen worden

door oppervlakkige vervangen, en de spoel vorm openbaart zich opnieuw.

Thans echter zijn de sporen viercellig geworden en aangedaan door

de lichte olijftint, welke beide eigonschippen den fungus eeno plaats

onder de soorten van Leptospharrla verzekeren (ibid g).

Niettegenstaande de heftige werking van het vergif, dat de myce-

liumdraden van LcptospJiaeria vacjahiinda voortbrengen, en waardoor

een aangetast takje den ondergang te gemoet gaat, zijn toch de

boomkweekers voor dezen parasiet niet zeer bevreesd, omdat, volgens

hunne ondervinding, de zieke deelen afgestooten worden en, zooals

zij zich uitdrukken, de boom door het kwaad heengroeit. De juist-

heid dezer opmerking wordt gestaafd door het feil, dat Tilia tot

de boomen behoort, die zeer regelmatig, eerst in de diepte van het

schors- en later van het bastweefscl, kurklageu voortbrengen, welke

al wat zich daarbuiten bevindt van den toevoer van water buiten-

sluiten, en dus aan verdroging prijs geven. Het dus gedoode weefsel,

waarin de fungus zich genesteld had, wordt nu vroeger of later af-

gestooten, of althans onschadelijk gemaakt, en de afwezigheid van

huidmondjes en lenticellen aan de oppervlakte van thans blootgeko-

men deelen, ontneemt aan de sporen elke gelegenheid om de takken

opnieuw te besmetten.

Behalve een paar doorgesneden perithecia («), geeft onze figuur aan

de buitenzijde van het snijvlak nog een doorgesneden pycnidium (/<)

te zien, d.w.z. een spoi'envruchtje, waarin enkel vrije, doch geene in

asci o[)gesloten sporen te vinden zijn. Dit vruchtje vereenigt in zich

de eigenschappen van het geslacht Phoma, maar werd tot hiertoe

niet als soort onderscheiden. Ik noem het daarom: Phoma TUiae,

en ken daaman de volgende eigenschappen toe:

PiioisiA TiLiAE n. sp. Peiithecia primo peridermato velata, denique

hoc rupto semilibera, subsphaerica, nigra, tandem vertice perforata,

154—225 // in diam.; sporulae ellipticae, continuae, hyalinae, ad

polos rolundatae, 4.5 X 2.7 k. Diftert a Ph. velata Sacc. et Phoma
communi Rob. sporuüs enucleatis et niulto minoi-ibu;^ (4.5 X 2.7 //

contra 10—12 x 2.5 ,u ot 6—7 X l-"))-

^Deze Phoma behoort zeer waarschijnlijk in den ontwikkelingskring

van Leptosphaeria vagahunda te huis, d.w.z. wordt zeer waarschijnlijk

door dezelfde myceliumdraden als de ascusvoerende vorm, maar

vroeger, voortgebracht) Het bewijs voor deze stelling zou geleverd

zijn, indien men óf uit één en hetzelfde mycelium beide sporen-

vruchtjes te voorschijn had zien komen; 5f uit de sporen van een

der beide vormen de tweede had zien ontstaan, of eindelijk geen

der beide vurmen ooit (tenzij dan bij hooge uitzondering) afzonderlijkj
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mnar steeds in g-ezelschap van den anderen had aangetroffen. Tot

nog toe echter hebben deze verschijnselen zicli niet voorgedaan, en

kan dus over de verwantschap der beide genoemde vormen het

laatste woord nog niet gesproken worden,

In den loop van dit opstel hebben wij er reeds op gewezen, dat

de boomkweeker zich over de infectie zijner lindeboomon mot Lejjlo-

spJiaerla vagabunda niet bekommert, omdat de zieke deelen afge-

worpen en door geene nieuwe vervangen worden. Ondertusschen

blijft het zaak, de aangedane takken onschadelijk te maken, en wel

omdat de rijpe sporen zooweel der perithecia als der pycnidia in later

tijd haar vernielenden invloed opnieuw zouden kunnen openbaren,

en het vooruit niet te bepalen is of de smetstof, in sommige ge-

vallen, zich niet verder zou kunnen verbreiden dan vroeger was

waargenomen. Mijzelven toch kwamen onder de dunne, soms veel

dikkere takken onder de oogen, die in geene geringe mate van de

Leptosphaeria- ziekte geleden hadden.

VERKLAEING DER FIGUREN.

Plaat I. Fig. 1. - Gedeelte eener dwarse doorsnede van een éénjarigen

Lindetak, aangetast door Leptosphaeria vagabunda Sacc.

De kleurlooze blokjes a vertegenwoordigen de bastbundels; (3 bruine, in

radiale richting zich uitstrekkende mergstralen, waarvan sommige naar buiten

waaiervormig-verbreed
; y een waaiervormig-verbreed gedeelte van eene merg-

straal met een kleurloozen myceliumdraad en vernietigd weefsel.

(A. Twee perithecia met asci en paraphysen.

b. Een perithecium met de asci en paraphysen afzonderlijk.

c. Jonge ascus.

d. Rijpe asci met sporen en paraphysen.

e. f. g. Sporen van verschillenden ouderdom
;

f', en /". 2-cellige ongekleurde;

(/. 4-cellige gekleurde.

//. Pycnidium van Phoma TiUae Oud.

/. Takje bij het begin der ziekte. De zwarte vlekken met do witte

stip in het midden zijn duidelijk te zien.

j. Takje in een later tijdperk der ziekte. In plaats van de zwarte
vlekken, ontwaart men een schildje (het hoogste) en eene na het

afvallen van het schildje achtergebleven wond.
k. Een oudere, knoestige tak, waarop eenige gesloten perithecia (I).

m. Lenticel, van welke uit een myceliumdraad dieper is doorgedrongen
en aanleiding tot verkleuring der schorsparenchymcellen en vernieti-

ging van weefsel gegeven heeft.

Fig. 3. Een stukje Lindeschor s, dwars doorgesneden, om het loslaten

van een ziek gedeelte («) van het nog ongeschondene, dieper gelegene (b)

te doen zien. Bij c ziet men de kurklaag, die de scheiding tussclien ziek

en gezond weefsel tot stand heeft gebracht.

lü*



( 148 )

c. Hy a l o p h r a (j m i a e.

5. Metasphaeiua Taxi Oud. n. sp. Op de bladeren van Taxus

haccata. — Nunspect, 18 Sept. 1898; de Heer Beins. — Perithecia

epigena, valde nuir.erosa, gregaria, V's— Vg niill. in diain., continuo

sub epidermide abscondita, tandem prominentia, vertice perforata,

nigra, carbonisata, applanato-globulosa; asci claviformes, saepe cur-

vati, 65 — 70X9— 10 /', paraphvsibus filiformibus obvallati ; sporae

8, distichae, colore destitutae, lanceolatae vel obovato-lanceolatae,

3-septatae, ad septa non constrictae, 18— 23X4-/3— 5V2 <"•

cl. D i et
IJ

o s p or a e.

6. Pleospora Negundinis Oud. — Op de één- tot driejarige

takken van Negiindo fraxinifolia en californica, dikwerf in gezel-

schap van Phoma Negiindinis Oud. — Maart, 1900. Bussum, en

elders, in liet Grooi. — De Heer C. J. Koning.

Ramicola. Perithecia gregaria, primo epidermate vel peridermate

tumidulo velata, postea papilla apicali, postremo toto corpore expo-

sita, globoso-depressa, V3—V2 miH- in diam., papillata, nigra, glabra,

contextu parenchymatico, fuligineo. Asci cylindracei vel cylindraceo-

clavati, subsessiles, vertice rotundati, 120— 176X22—23 //, para-

physibus pauUo longioribus obvallati, octospori. Sporidia disticha,

oblonga, medio leniter constricta, utrimque rotundata, 25 — 35 X
12— IG iLt, primo lïvalina, 1-septata, mox flavescentia, 3- et 5-,

postremo mellea, 7-soptata, atque, loculamentis interseptalibus fere

omnibus septis 1 vel 2 longitudinaliter denuo divisis, murilbrmia.

A Pleospora Gillet iana 8acc. (Fgi ital. del. tab. 330 et Berlese

Icon. Fung. vol. II, fase. 1, tab. XX f. 2) differt ascis latioribus

(23// contra 14— 15/0, sporidiis distichis ne(jue monostichis, rcctis

neque curvatis; absentia hypharum basilarium expositarnm.

De hierboven beschreven fuugus veroorzaakt zeer veel schade aan

de planten, die hij aantast en te gronde richt, en verlies aan den

kweeker. Volgens inlichtingen, door den Heer Jac. Smits, boom-

kweeker te Naarden, welwillend aan den Heer Koning verschaft,

openbaarden zich de ziekteverschijnselen aldaar het eerst in 1898,

aan planten, op afgezanden grond geteeld. Op klei- en zavelgronden

^verden zij tot hiertoe niet waargenomen. In verreweg de meeste

gevallen, hebben de bontbladerige exemplaren van Xegundo veel

te lijden, hoewel, als uitzondering op dien regel, vermelding ver-

dient, dat op de kweekerij van den Heer Verstegen te Naarden,

p. m. 500 meter van die des Meeren Smits verwijderd, exemplaren

van Negiindü californica ^ met enkel groene bladeren, door onze
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Pieospora werden aangetast. Op de var. Kosteriana van N. fraxini-

folia en op de o-oudbonte verscheidenheid dezer laatste, werd de

ziekte tot hiertoe niet gezien.

Aan takken, ouder dan 3 jaar, komt de Pieospora niet voor. De

kweeker wordt de ziekte gewoonlijk niet gewaar vóór St. Jan (21

Juni), wat niet belet, dat er in de daarop volgende Septembermaand

reeds vele takken gestorven kunnen zijn.

Pieospora Negiindinis Oud. en Phoma Negundinis Oud., schijnen

genetisch bij elkander te behooreu. In den regel treft men ze aan

•denzelfden tak (PI. I, Fig. 2 d en a en Fig. h^ / en m) in elkanders

nabijheid aan, in welk geval de perithecia der eerste aan hun grooteren

omvang en lossere verspreiding, die der laatste daarentegen aan hun

minderen omvang en meer gedrongen samenzijn herkend worden.

De perithecia van Pieospora Negundinis zitten verscholen in het

schorsparenchym, maar schijnen, bij gedroogde takjes, door het krim-

pen van de weekere deelen, op de bastbundels te rusten. Aan hun

voet, in het parenchym verborgen, ontdekt men talrijke bruinachtige

myceliumdraden, die zich in de rondte verspreiden en vertakken ((?).

In onze afbeelding worden , onder dezelfde omstandigheden , een

P/^üw^rt-pycnidium (a) en een bundel bruine, opstaande draden (h)

van eene zwartschiramel waargenomen, allen op verscholen mycelium-

hyphen rustend, welke niet van die der Pleospora-peritheciën te

onderscheiden zijn. Door deze draden wordt, evenals door die van

Leptosphaeriaj een vergif afgescheiden en eene, hoewel oogenschijnlijk

niet zoo belangrijke, wijziging van den inhoud der schors- en in

het verlengde der mergstralen gelegene parenchyincellen voortgebracht.

De aangetaste plekken (h) worden aan de oppervlakte der takken

over grootere of kleinere uitgestrektheden, van groen roodbruin, en

zulks in overeenstemming met het onder de opperhuid gelegen schors-

parenchym, dat echter, hoewel evenzeer roodbruin, lichter getint blijft.

Sterft een door eiekte gevlekt takje (^), dan gaat de roodbruine

kleur in eene gi'ijze over, hoewel de tint van het mycelium onver-

anderd blijft, en ziet men op de scherp omschreven plekken de

perithecia, dikwerf door pycniden voorafgegaan, voor den dag komen.

Op de teekening is die roodbruine tint, juist omdat zij aan een

gestorven takje ontleend werd, niet voorgesteld. Enkele cellen — de

bladgroenhoudende — zijn tot nog toe aan den invloed van het

ziekmakend vergif ontsnapt.

Wankleurige weefsel-elementen doen zich bij Negundo dikwerf op

plaatsen voor, waar myceliumdraden niet te vinden zijn. Bast- en

phloëembundels schijnen aan den invloed van het vergif weerstand

te bieden.
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De grootste F/eosjjom-perithecia vindt raeü aan de oudste internodia,

zoodat bet niet twijfelachtig schijnt, dat deze organismen een geruimen

tijd voor hunne volledige ontwikkeling noodig hebben. Hiermede

in overeenstemming is het feit, dat de grootere perithecia het boven

hen liggend periderma geheel kunnen hebben afgeworpen, terwijl

bij kleinere en jongere dit beschuttend laagje nog steeds aanwezig

en enkel door de papilla perithecii doorboord is.

Yan verwoestingen in den vorm van resorbtie van weefsels en

het ontstaan van cavernen, neemt men, geheel anders dan bij

Leptosphaeria vagahunda op Tilla, niets waar. Desniettegenstaande

is het vergiftigend vermogen van den Negundo- veel krachtiger dan

dat van den 7V//a-fungus, zooals hieruit blijkt dat, volgens de

ondervinding der boomkweekers, de eenmaal aangetaste Negumlines

ten doode zijn opgeschreven, terwijl de Tilias^ zooals men zich

uitdrukt, door het kwaad heengroeien en stand houden.

Het lijden der Negundo-takken wordt, evenals bij Tilia^ aange-

kondigd door plaatselijke verkleuringen van het kurkweefsel, waarop

eei'st roodbruine en later verbleekte, zwartomzoomde vlekken en

vlekjes zichtbaar worden. Voornoemde vlekjes beginnen langzamerhand

zich te rimpelen en van het lager gelegen schorsparenchym los te

maken. Inmiddels worden kleine zwarte lichaampjes, door het peri-

derma heen, zichtbaar, en nemen deze gaande weg zoodanig in

hoogte toe, dat /ij dit vlies bereiken. Door de drukking, welke zij

daarop uitoefenen, wordt de oppervlakte van het takje een weinig

oneffener, tot eindelijk de papillen der perithecia het periderma door-

boren. In dezen toestand hebben de asci en de sporen, die in het

binnenst der perithecicu werden aangelegd, nog geenszins den vollen

wasdom bereikt. Eerst wanneer hun middellijn tot ongeveer V2 müh
is toegenomen, zoekt men die organen niet te vergeefs, zoodat dan

eerst met het beschrijven en meten begonnen kan worden. Zooals

wij vroeger reeds mededeelden, hebben de rijpe sporen (/") nu eens

een langwerpig-elliptischen, en dan eens een knotsvorm, eu eene

gele of geelbruine kleur. Bij goed ontwikkelde exemplaren vindt

men 7 tusschenschotten en eene oppervlakkige insnoering op de

hoogte van het derde. Meest is de voorhelft der spore, d. i. die,

welke naar den top van den ascus gekeerd is, iets breeder dan de

achterhelft. Elk hokje is door overlangs loopende kortere tusschen-

schotten, één of twee in getal, in kleinere kamertjes verdeeld, zoodat

het geheel eenige gelijkenis heeft met die van een uit baksteenen

opgetrokken muur, waardoor de uitdrukkingen: „Öporae muriformes",

„Spores muriformes", Spores murées", muriform spores", het burger-

recht gekregen hebben. Er zijn sporen, wier overlangsche tusscheii-
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schotten in elkanders verlengde liggen en te zamen eene rechte lijn

vormen, maar er zijn er ook, waar 1 en 2 tusschenschotteu in de

op elkander volgende kamertjes met elkander afwisselen.

De besmetting heeft bij Necjiindo niet door tusschenkomst van

stomata, maar waarschijnlijk door die van wonden plaats, welke in de

nabijheid van den voet der bladknoppen gevonden worden, en zonder

twijfel het gevolg zijn van spanningen gedurende den groei. Daar

althans wordt men meestentijds de eerste wankleurige plekken gewaar.

Andere plekken zijn niet buitengesloten; waarschijnlijk echter zullen

ook daar wel wonden aan de sporen toegang hebben verleend.

Overzien wij nu nog eens de uitkomsten, waartoe ons het onder-

zoek der Tilia- en Negiindo vAokiQW geleid heeft, dan ontdekken wij,

dat beide hierin overeenatemmen

:

1^. dat zij door ryrenomyceten worden veroorzaakt: de Tllia-

ziekte door Leptosphaeria vagahunda^ de Negundo-zlekio door

Pleospora Negundinis]

2^. dat bij beiden dikwerf lagere vormen, zooals ééne of meer

soorten van pj'cnidiëu en Dematieeëu aan de perithecia voor-

afgaan
;

3^ dat bij beiden niet de vruchten (perithecia of pycnidia), maar

de myceliumdraden de deelen zijn, die het kwaad veroorzaken
;

4^. dat bij beidon door die draden een vergif wordt afgescheiden,

't welk bij Tilia — en zeer waarschijnlijk ook bij Negundo —
zijne werking blijft uitoefenen, ook nadat het, door eene Cham-
berland-Pasteur-kaars gefiltreerd, en dus van alle vaste bestand-

deelen bevrijd is geworden, en dat dus in beide gevallen de

naaste oorzaak van het ziek worden der plantencellen aan de

werking van een enzym moet worden toegeschreven

;

5^„ dat in beide gevallen dezelfde onderdeden der schors (de

parenchymcellen) worden aangetast, terwijl de prosenchyni-

of bastvezels en de phloëemstrengen aan den nadeeligen invloed

der myceliumdraden schijnen onttrokken te zijn.

Daarentegen wijken beide ziekten van elkander af, doordien :

1°. de myceliumdraden der T///a-ziekte kleurloos, van tusschen-

schotten verstoken, zeer dun en teeder, en dus niet gemakkelijk

te ontdekken zijn, terwijl die der Negimdo-ziekte aan eene

bruinachtige tint Jiet bezit van tusschenschotten en eene o-roote

stevigheid paren en dus veel gemakkelijker in het oog loopen •
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2". dat het volumen van alle myceliumdraden gezamenlijk, ver-

geleken bij de ruimte, waarin zij verspreid liggen, veel geringer

is bij Tilia dan bij NegundOj

3°. dat het enzym der Tüia-ziekteu meer plaatselijk werkt, dat

van Negimdo ook op afstanden, en dat het eerste tot ver-

vloeiing van weefsel aanleiding geven kan, het laatste niet.

VEEKLARING DER FIGUREN.

Plaat I, fig. 2. — Gedeelte eener dwarse doorsnede van een éénjarigen tak van

Negiindo fraxmifolia (Acer Negundo), aangetast door Pleospora Negundinis Oud.

a. Pycnidium met Phoma Negundinis Oud.

a'. Hetzelfde, afzonderlijk.

b. Een bundel onrijpe hyphen eener Dematiee.

c. Gekleurd mycelium.

d. Perithecium.

d'. Hetzelfde, vergroot.

e. Rijpe asci,

/". Paraphysen.

g. Mycelium.

f'. Sporen.

h. Een stervend meerjarig takje.

i. Een stervend bruin stukje schors.

j. Een gestorven kleurloos stuk schors.

k. Dood takje.

l. Perithecia met asci.

m. Pycnidia van Phoma.

SCLEROPLEA n. g;ö'

Genus Pyrenomycetum e familia Sphaeriacearum et e sectione

t)ictyosporarum, generi „Pleospora" proximum, tamen ab eo distinctura

perithecio duplici: uno nempe interiore (spurio) tenuiore, incompleto

(i.e. sursum hiante), e cellulis rotundatis composito, ascos sporigeros

et paraphyses fovente; altero exteriore (vero) crassiore, magis resis-

tente, nigroj carbonaceo, strato parenchymatoso hyalino, satis volu'

minosOj a priore distincto.

7. ScLEROPLEA Cliyiae u. sp. — Perithecia innato-erumpentia,

Bubgregaria, sphaerico-depressa, calva, 0.5 mill. in diam., summo

npice tantum supra epidermidem prominenüa et coriaceo-carbonacea

;

asci cylindraceo-subclavati, in pedicellum brevem et crassum abrupte

desinentia, octospora, 100— 140 X 15—35 /ti, paraphysibus longiori-

bus articulatis obvallati ; sporae distichae, fulvo-flavescentes, elliptico-

obovatae, utrimque obtusissime rotundatae, muriformes, 7-, rarius

6-septatae, loculis interseptalibus omnibus, ultimis tantum vulgo

exceptis, septis 1 vel 2 longitudinaliter divisae, ad septum medium
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öonstrictae, parte dimidia anteriore panim tiimidiore, 35X10— l2/<;

paraphyses ascis paullo long-iores, articulatae.

Op de bladeren van gekweekte exemplaren van Clivia nohilis.

December 1899. Hees bij Nijmegen.

In de Vergadering der Afdeeling van 28 November 1896, werd

door mij een opstel aangeboden, getiteld: „Notice sur quelques

Champignons nouveaux", dat den 9*^° December deszelfden jaars in

de Zittingsverslagen der Afdeeling in het licht verscheen. Tot de

nog onbekende Fungi, in dit opstel behandeld, behoorde ook Chaeto-

stroma Clivlae, waarvan op bladz. 226 van genoemde Verslagen eene

nauwkeurige beschrijving wordt aangetroffen.

Het door de Chaetostroma aangetaste gewas was de welbekende

Clivia nobilis, en het mij door den Hoogleeraar Dr. J. Ritzema.

Bos toegezonden zieke exemplaar afkomstig uit den tuin van den

Heer Gerritsen, te Hees bij Nijmegen.

Na sedert 28 November 1896 niets meer van zieke CVïVm-bladeren

vernomen te hebben, ontving ik op den 27^" December 1899 een

schrijven van den Heer C. J. J. van Hall, Candidaat in de Plant-

en Dierkunde en assistent van den Hoogl. Ritzema Bos te Am-
sterdam, ter begeleiding van eenige C/^^; /a-bladeren uit denzelfden tuin,

ook weder door Chaetostroma Cliviae aangetast, maar daarenboven

in het bezit van perithecia met rijpe asci en sporen, welke laatsten,

op grond van haar welbekenden bijzonderen bouw, door den Heer

VAN Hall als P/eos/>orrt-sporen werden herkend.

De zieke bladereu zagen er uit als in PI. II fig. 4. Aan hunne
bovenzijde kon men steeds twee, door eene duidelijke donkere streep

van elkander gescheidene onderdeelen onderscheiden, waarvan alleen

het kleinere voorstuk met groepjes van peritheciën bezet, het grootere

achterstuk daarentegen geheel van deze zwarte stippen verstoken

was. De zuiver groene kleur van voorheen was aan het onderstuk

niet meer waar te nemen, maar door eene geelgevlekte of gele ver-

vangen, welker gelijkmatigheid in het laatste geval uit de ineen-

smelting van aanvankelijk kleinere, later echter in omvang toegenomen

vlekken was voortgesproten. Aan het voorste, perithecium-dragende,

stuk werd de verandering van groen in geel nooit waargenomen,

maar wel een achteruitgang in de frischheid van het groen, gepaard

aan het ontstaan van eene bruine tint, en, in verband daarmede, eene

opdroging en verdorring, zoodat gezegd koude worden, dat volkomen

rijpe peritheciën uitsluitend aan de verdorde toppen der bladeren

werden waargenomen. Zooals vroeger werd medegedeeld, kwamen de

Chaetostfoma-^wiÜQn wel op de gele onderdeelen van het blad voor,

maar ontbraken daar dan ook de verdorde partijen, en bleek de donkere
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streep niet de grens tusschen grijsbruine, verdorde perithecium-dragende,

en groene of vlekkerige, onvruchtbare, maar wel tusschen gele pe-

ritheciumdragende en groene onvruchtbare gedeelten te zijn.

Eene vertikale doorsnede van Chaetosiroma Cliviae (PI. II, fig. 2)

geeft een denkbeeld van den bouw van dezen fungus, waarvan in

ons vroeger opstel slechts een conidium, door zijn basidium onder-

steund, werd afgebeeld (PI. II, fig. 3). De onaangeroerde fungus,

25-maal vergroot, vindt men in PI. II, fig. 1.

De, wat zijne sporen betreft, met het geslacht Pleospora vermaag-

schaptc fungus is, 25-maal vergroot, voorgesteld in PI. III, fig. 2.

In het bladparenchym, tot vollen wasdom gekomen, tracht hij door

de opperhuid des blads heen te boren, wat hem dan ook eindelijk

gelukt. Zooals men ziet, wordt deze beschuttende laag daarbij nu

eens in 2 en dan weder in 8 lipvormige slippen uiteengedreven.

Eene verticale doorsnede door het perithecium en zijne omgeving

is afgebeeld op PI. II, fig. 5. Hier doet zich het merkwaardige geval

voor, dat het ware perithecium (r/) den zoogenaamden nucleus (asci

en paraphysen) niet terstond omvat, maar daarvan door eene breede

laag parenchym weefsel (c), en daarenboven door een valschen peri-

theciumwand (c^) gescheiden is. De vraag of deze bijzondere toestand,

waarvan ons geen tweede voorbeeld onder de enkelvoudige dictyo-

spore Pyrenomvceten bekend was, wellicht door andere mycologen

reeds was waargenomen, lokte een nader onderzoek uit, en zoo vonden

wij dat daarop reeds eenigermate gezinspeeld werd door Saccardo,

op blz. 277 van Deel 11 zijner Sylloge, waar de ?>^ onderafdeeling

van het gcslaclit Pleospora.^ ^Sderopleci' geheeten, in behandeling

orenomen wordt.

Saccardo nl. verdeelde de taliijke soorten van Pleospora in drie

rubrieken, met name:

I. Eu-Pleospora.

II. Catharinia.

II l . Scleroplea.

Hiervan omvat de 1^ (p. 241) de soorten met dunwandige (vliezige)

peritheciën en gekleurde sporen;

de 2e (p. 275) de soorten met dunw^andige (vliezige) peritheciën

en kleurlooze sporen, en eindelijk

de 3^ (p. 277) de soorten met dikwandige, als verkoolde perithe-

ciën, en gekleurde sporen.

Eu-Pleospora omvat de meeste en reeds van ouds bekende soorten,

steeds met den eenvoudigen naam van Pleospora aangeduid; terwijl

aan Catharinia niet meer dan een achttal, en aan Scleroplea d^ohii

twee soorten worden toegeschreven. Ondertusschen werd Catharinia
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in 1896 door Saccaedo in deel XI zijner Syllog-o, en in 1897,

onafhankelijk van Saccardo, door mijzelven in deel II mijner

„Eévision des Champignons dos Pays-Bas", van ondergeslacht tot

zelfstandig geslacht verheven. Eene dusdanige onderscheiding echter

viel aan Scleroplea niet ten deel.

Met het oog op do hierboven medegedeelde diagnosen, was er geen

twijfel of de door Clivia voortgebrachte Pleospora moest tot Scleroplea

behooren, omdat beide kenmerken: een dikke, als verkoolde, wand

en gekleurde sporen, aanwezig waren.

De vraag deed zich thans voor of, ]iu Catharinia tot een zelfstandig

geslacht verheven was geworden, dezelfde maatregel niet tevens op

Scleroplea moest worden toegepast. Het kwam ons voor dat daarom-

trent geen rechtmatige twijfel konde bestaan, en dat wel op grond :

niet alleen dat een dikke, als verkoolde, ondoorzichtige perithecium-

wand zeker eene even groote uitzondering onder de soorten van

Pleospora genoemd konde worden als de kleurlooze sporen van

Catharinia^ maar ook omdat de bouw der perithecia, zooals wij

gezien hebben, bij Scleroplea veel samengestelder van aard is dan

die, welke bij de soorten van Eu- Pleospora en Catharinia wordt

aangetroffen.

Men zoude er zich over kunnen verwonderen, dat Saccardo den

door ons waargenomen bijzonderen bouw der peritheia van /Sc/^^ro/j/m

niet onder de kenmerken van zijn ondargeslacht heeft opgenomen,

edoch, de reden daarvan is niet ver te zoeken. De twee soorten toch

van Pleospora^ welke in de Sylloge onder voornoemd ondergeslacht

staan opgeteekend, werden, daar zij de organen van exotische, in

Nieuw -Zeeland en Argentinië tiei'ende, planten tot verblijfplaats

hadden uitverkoren, niet of niet anders dan in verdroogden staat

door hem onderzocht, zoodat hij op de beschrijvingen van anderen

was aangewezen, die wellicht eveneens onder ongunstige omstandig-

heden gewerkt hadden of wier aandacht niet bij voorkeur op den

inwendigen bouw der perithecia was gevestigd geweest.

Slechts bij Pleospora mida (Sac. Syll. II, 277 = Pyrenophora nuda

Cooko, Grevillea VIII, 68) — door CüOKE „nuda" geheeten, omdat

hij in de meening verkeerde dat bij dezen fungus geen peiithecium

tot ontwikkeling was gekomen, maakt Saccardo eene zinspeling op

het door ons waargenomen verschijnsel, en dat wel onder deze be-

woordingen: „Secundum Cooke stratum perithecii exterius brunneo-

cellulosum a perithecio vero interiore separabile est."

Ondertusschen dient er op gewezen, dat Cooke, die in het Engelsch

schreef, de hem door Saccardo in de pen gegeven uitdrukking niet

gebezigd heeft, maar eenvoudig verkkiarde: "These are no true
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perithecia, The cells surrounding the perithecial cavity are brown,

globose and readily separable." Saccardo heeft óur, de woorden van

CooKE verkeerdelijk opgevat, maar is toch, althans wat Scleroplea

Cliviae betreft, de waarheid zeer nabij gekomen. Hoezeer de uitingen

der beide mycologen evenwel uit elkander loopen, ziet iedereen in,

die er op let, dat Cooke liet bestaan van een waar perithecium

ontkent, terwijl Saccardo, omgekeerd, van twee perithecia gewag

maakt, en dat de Engelsche mycolcog onze laag cl niet als een

peritheciumwand erkent, terwijl de Italiaansche geleerde daarop den

naam van „perithecium interius" toepast.

Laten \.ij echter de beide genoemde auteurs voor hunne uitingen

verantwoordelijk en raadplegen wij thans uitsluitend de uitkomsten

van ons mikroskopisch onderzoek, neergelegd in de door den Heer

van Hall zeer gelukkig weergegeven Fig. 5 op plaat II, dan komen

wij tot de voorstelling, dat de peritheciën van Scleroplea Cliviae zijn

opgebouwd uit:

P. eene dikke, vaste, als verkoolde, zwarte laag cellen (r/) (het

„stratum perithecii externum" van Saccardo; waarschijnlijk

de voortzetting naar beneden en binnen van de „cuticula

nigrefacta" van Cooke);

2°. eene verscheidene cellen dikke laag dunwandig parenchym,

uit veelhoekige elementen opgebouwd (c)

;

3'. eene onvolkomene, d. i. naar boven niet gesloten laag van

lichtbruine afgeronde cellen (c/), die den nucleus perithecii,

d. w. z. de asci en de paraphysen omvat ("the brown and

easily sep;irable cells, surrounding the perithecial cavity"

van Cooke; "perithecium interius" van Saccardo),

en dat de verheffing van het ondergeslacht Scleroplea tot geslacht

bij ons voornamelijk berust op de aanwezigheid van een uit- en

inwendig perithecium, van elkander gescheiden door een vrij krachtig

ontwikkeld tusschengeschoven parenchym, dat op later leeftijd waar-

schijnlijk in verweering overgaat en zoo doende het verband tusschen

beide genoemde lagen opheft.

Nemen wij aan — wat echter nog door een nader onderzoek zou

moeten worden uitgemaakt — dat Pleospora nucla Sacc. (=Pyrenophora

nuda Cooke) en Pleospora sclerotioides in den bouw hunner peri-

thecia met Scleroplea Cliviae overeenkomen, dan zoude laatstgenoeme

geslacht, in te voegen tusschen Pleospora en Pyrenophora^ op dit

oogenblik uit 3 soorten bestaan, die allen aan uitheemsche planten

gebonden zijn.

Door de toevoeging van iodium neemt de ascuswand van Scleroplea

Cliviae eene roodbruine (aanwezigheid van glycogeen), de sporewand
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eenc blauw gTocne, eu de inhoud der sporen eene blauwe kleur aan.

De kieming- der sporen, door den Heer van Hall beproefd in

een afkooksel van Clivia-bladeren, gelukte naar wensch. Nadat de

afzonderlijke sporen sterk gezwollen waren, begonnen velen daarvan

kiembuizen uit te zenden (PI. III, fig. 5.).

De vraag of Chaetostroina Cllvlae en Scleroplea Cllviae als para-

sieten, dan wel als saprophyten te beschouwen zijn, meenen wij in

laatstgenoemden zin te moeten beantwoorden, op grond dat in het

weefsel der geel geworden bladeren of onderdeelen van bladeren,

waarop zich geene zwarte stippen vertoonen, geen spoor van niyce-

liumdraden te vinden zijn i). De verkleuring, waarvan de oorzaak ons

onbekend bleef, gaat dus aan het verschijnen van den fungus vooraf.

Door den Heer van Hall werd beproefd, een afstervend Clivia-

blad met de in staat van kieming verkeerende ascosporen van Scleroplea

te infectceren. De uitkon.st van die proef is niet bijzonder gunstig

geweest. AVel ontwikkelden er zich kleine zwarte stipjes in den

omtrek der gemaakte wond, maar zij hielden spoedig met groeien op,

zoodat het onbeslist bleef of zij al dan niet tot Chactostroma behoorden.

VERKLAEING DER FIGUREN.
Plaat II, fig. 4. Een door Scleroplea Cllviae aangetast blad. Het voorste

bruine gedeelte draagt groepjes van perithecia, waarvan slechts de toppen

zichtbaar zijn. Het achterste gele gedeelte draagt geen der beide fungi

en bevat geene myceliumdraden.

Fig. 2. Vertikale doorsnede door eene puist van Chaetostroma Cllviae Oud.,

op blz. 226 van het Zittingsverslag der Afdeeling van 28 Nov. 1896 nader

omschreven.

Fig. 1. Eenige C/^ae/os^romrt-puisten, 25-maal vergroot. De borstels, waaraan
het geslacht zijn naam te danken heeft, zijn duidelijk waar te nemen.

Fig. 3. Een conidium van Chaetostroma Cllviae, rustend op zijn basidium,

5Ü0-maal vergroot.

Fig. 5. Vertikale doorsnede door een perithecium van Scleroplea Cliviae

(216-maal vergroot).

a. buitenst of primair perithecium.

d. binnenst of secundair perithecium.

(;. parenchymweefsel tusschen het primair en secundair perithecium.

b. asci.

Plaat III, fig. 1. Oudere en jongere perithecia van Scleroplea Cliviae

(8-maal vergroot).

Fig. 2. Eenige perithecia van dezelfde, die de opperhuid hebben doen
scheuren (25-maal vergroot).

Fig. 5. Eene in kiemenden staat verkeerende spore van dezelfde.

Fig. 3. Een sporenvoerende ascus met zijne paraphysen (800-maal vergroot).

Eig. 4. Een viertal sporen van verschillenden ouderdom en grootte, van
dezelfde (SOOmaal vergroot); a.a.a. bevochtigde, ö. in water geweekte sporen.

1) Op ons verzoek liiul Prof. P. Magnus te l>erlijii de welwiüeiidheid, de jiiistbeid van

ons onderzoek aan eeuigc hem toegezonden bladeren te toetsen ; hij bevestigde die geheel.
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Geologie. — De Heer Schroeder van der Kolk biedt voor het

verslag een opstel aan: ,,Ove)' de kleur der zoogenaamd

ondoorscJiijnende mineralen in doorvallend llcht.^'

Onder de uitwendig-e kenmerken der mineralen neemt de kleur,

zooals bekend is, een voorname plaats in. Bij vele mineralen en

wel voornamelijk bij de sulfiden is deze kleur zoo donker, dat zij

dikwijls zwart schijnt. Aan het poeder is de ware kleur dezer

mineralen daarentegen niet zelden beter op te merken. Bij minera-

logisch onderzoek verschaft men zich dit poeder gewoonlijk in ge-

ringe doch voldoende hoeveelheid door met het mineraal een streepje

op een niet verglaasd biscuitplaatje te zetten. Niet weinige schijn-

baar zwarte mineralen geven dan een gekleurde streep, maar niet

weinige blijven over, waar de streep even zwart of althans even

weinig kleurig is als het mineraal zelf. Vandaar dat bij eenige

dozijnen mineralen de streep weinig of geen waarde bezit als onder-

scheidingskenmerk. Het ligt voor de hand de afwezigheid van kleur

toe te schrijven aan de te groote grofheid van het poeder, zoodat

de afzonderlijke korrels nog niet doorschijnend zijn. En werkelijk

treedt in zeer vele gevallen een duidelijke kleur op, zoodra men het

poeder fijnwrijft. Dit fijnere poeder verkrijgt men gemakkelijk door

de streep met een hai'd voorwerp, een kwartsbrokje of een andei'

biscuitplaatje uit te wrijven.

De volgende mineralen leveren treffende voorbiM'lden

:

Pyriet licht bruinachtig lilu; galenict biiiin hissclicn bistro en

oostindischen inkt; clausthaliet roodbruin; pciitlandict lila; covellien

min of meer bruinachtig groen; antimoniet zeer helder geelbruin;

chalkopyriet prachtig donkerviolet ; boulangeriet roodbruin ; bour-

noniet bruin.

Het behoeft wel nauwelijks gezegd te worden, dat een beschrijving

dezer kleuren in woorden niet anders dan gebrekkig kan zijn
;
een

juist begrip is slechts te verki'ijgen, wnnneci' men zelf deze j)i'0(n'(Mi

herhaalt. Het verdient daarbij aanbeveling de kleur steeds met een

uitgewreven grafietstreep te vergelijken. Om deze proeven te ver-

gemakkelijken moge hier een lijst volgen, waarin die mineralen,

wier streepkleur eenigszins overeenkomt zijn bijeengevoegd. Vol-

komen overeenstemming heb ik echter nooit aano-etroffen en ook is

zelfs matige gelijkenis van de kleuren van twee verschillende mine-

ralen nog zeer zeldzaam.

(jroen: molybdaeniet, covellien en borniet

;

violet: chalkopyriet en pentlandiet;

livldbniiii met lila tint; pyriet en eenigszins sinaltien, cobaltien
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en ilmeniet : dit laatste mineraal nadert tot sommige meer rood-

bruine tetraedrieten

;

Uchtgcelhruin: antimoniet en jamesoiiiet, terwijl tiausmanniet en

mang'aniet tot de volgende groep naderen

;

roodbruin: boulangeriet en clausthaliet : de bournoniet is minder

rood en vormt wat kleur betreft een overgang tot stephaniet, die

nadert tot geelzwart;

geelzivarl : bij de eerste mineralen dikwijls met een groenachtigen

tint. Galeniet, enargiet en chalkosien; verder nog seleenkoper,

argentiet en bertbieriet. Eindelijk zou bier nog antbraciet kunnen

worden genoemd
;

licht hniiiKjriJH: nnignetiet en polianiet; dan nog stannien en

koryniet, hoewel de streep dezer laatstgenoemde mineralen vrij

zuiver grijs is.

Nog zuiverder is bet grijs van grafiet en pyrrbotien.

De bovengenoemde kleuren waren een onmiddellijk gevolg vaji de

fijnbeid van bet poeder, welks deeltjes tengevolge dier fijnheid door-

ziehtig waren. Intusscben beeft deze fijne verdeeling bij sommige mine-

ralen nog een anderen invloed, dien ik bier voorloopig wil vermelden,

al is bet mijn plan er naderband uitvoeriger op terug te komen.

Het verschijnsel laat zich het best bij sommige koperboudende

mineralen en bijzonder goed bij cupriet waarnemen. Wanneer men

de bruinroode streep hier uitwrijft wordt de kleur meer en meer

groenaebtig en eindigt met in een blauwachtig groen over te gaan.

Wanneer men de atmosfeer met een druppel glycerine afsluit treedt

deze verkleuring ecbtei- niet op. Deze zelble eindkleur vei'krijgt men

met azuriet en malachiet.

Ik beboef er wel nauwelijks op te wijzen dat al deze kleurver-

schijnselen veel kunnen bijdragen tot een gemakkelijke herkenning

der mineralen.

Sterrenkunde. — De Heer E. F. van ük Sandi: Bakiiuyzex

biedt eeiie mededeeling aan, getit(dd : y,De bewegiufj der Aard-
pool voUjcn>i de iraayneminfien van de laatste jaren^\

1. In mijne Inatsto mededeeling over de beweging der aaidpool

in Archives Neérlandaises. Série II, Tomé II vermeldde ik in een

naschrift met een enkel woord, hoe de uitkomsten uit de nieuwste

waarnemingen, door Albriccht in zijn ^.Bericlit ain Sc/ilusse des

Jalires 1898" afgeleid, zich aan mijne formules aansloten.

Sedert dien tijd beeft Prof. Albreciit zijne samenstellingen en bere-

keningen wederom over een jaar verder uitgestrekt en daaromtrent
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eeno nieuwe verhandeling- ^) in het licht gegeven. Hiermede wordt

in het onderzoek van ons vraagstuk in zeker opzicht een tijdvak

afgesloten. Tot het jaar 1899 berustten de verkregen uitkomsten op

de vrijwillige samenwerking van een aantal sterrenwachten. Op
het einde van dat jaar ia echter de nieuwe internationale organisatie

in werking getreden, volgens welke op een zestal opzettelijk daartoe

ingerichte stations, op den parallel van 39°8' noorderbreedte gelegen,

op volkomen gelijkvormige wijze waarnemingen volgens de methode

van Horrebow uitgevoerd worden.

Het kwam mij daarom voor dat er aanleiding bestond, nu eene nieuwe

vergelijking uit te voeren tusschen mijne formules en de door Albrecht

afgeleide uitkomsten uit alle waarnemingen der laatste 10 jaren.

2. Albrecht beschouwt voor het tijdvak 1890— 1895.0 de uit-

komsten in zyn y^BericJit im December iSdl'^ verkregen als definitief.

In zijn laatste „BericJif^ behandelt hij dus alleen het tijdvak van 1895,0

tot 1899.8, voor hetwelk hij over de waarnemingen van nagenoeg

dezelfde sterrenwachten als vroeger beschikken kon.

Ter vergelijking koos ik voor de 14-maandelijksche beweging

mijne elementen II op pag. 481 (35) van Archiv. Neéti. T. II, voor

de jaarlijksche mijne uitkomsten uit het tijdvak 1890—96 afgeleid

in VersL Akad. v. Wei. Amst. 1898 Juni.

Hieronder volgen de uitkomsten dezer vergelijking. De verschillen

tusschen waarneming en berekening zijn uitgedrukt in duizendste

deelen van secunden.

X Albrecht — x berekend.
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y Albrecht — y berekend.
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waarn.—rek., en zijn flaarnaar verbeteringen der aang-enomen elementen

bepaald. De waarden sedert 1899.0 werden buiten rekening gelaten

en de uitkomsten van de gebruikte 9 jaren 1890.0 tot 1898.9 werden

weder tot 10 middentallen saamgetrokken.

Zoo werden voor de componenten der jaarlijksche beweging de

volgende verbeterde waarden gevonden :

a;= -f 0".100 cos 2 Ji

t—270
i/=-\- 0".054 cos 2 n

«—148

365
'^ . -

-^
265

en daaruit verder:

Stand groote as ellips 19'' Oost v. meiid. v. Greenw.

Bewegingscomponentcn volgens de hoofdassen:

a;'= + 0"A0Acos2 7i

t—Oct. 5

365
y' = — 0".044 sin 2 71

t—Oct. 5

365

dus slechts weinio: anders dan vroeger.

De veranderingen welke de berekende coördinaten (op de oorspron-

kelijke assen) voor de 10 punten van uitgang ondergaan, benevens

de verschillen waarn.—rek. volgen hieronder:

A X ber. W^R. A y ber. W~R.

+



( 163)

uit de 99 waarden van 1890.Ü tot 1899.8

]^IM = ^ 0-.050 I^IAÉ = ± 0-.048
n .w

uit de 00 waarden van 1890.0 tot 1898.9

l/'HZ= ± 0".0« \^?Al= ± 0-.049
n n

De middelbare waarde der afwijkingen blijft, zooals men ziet, ook nu

nog grooter dan vroeger voor de jaren 1890 tot 1897 gevonden

was, en voor de laatste jaren behouden die afwijkingen een zeer duidelijk

systematisch karakter. Het wordt dus, ook al blijft de mogelijkheid

open, dat systematische waarnemingsfouten hier toch nog eene grootere

rol spelen dan vermoed kon worden, waarschijnlijk dat de ware pool-

beweging reeds nu merkbaar van mijne eenvoudige formules afwijkt.

Is dat zoo, dan kan men 3 onderstellingen maken:

P. De jaarlijksche beweging is saamgestelder dan aangenomen

werd.

20. De elementen der 14-maandelijksche beweging zijn niet

standvastig.

30. Nevens die beide bestaan nog andere partieele bewegingen.

ledere waargenomen beweging zal mathematisch in elk der 3

onderstellingen kunnen verklaard worden en het blijft dan nog

slechts de vraag welke van haar physisch tot de meest eenvoudige

verklaring zal leiden.

Eene beslissing daaromtrent zal waarschijnlijk eerst na lang

voortgezette nauwkeurige waarnemingen mogelijk zijn. Toch heb ik,

om latere onderzoekingen in deze richting voor te bereiden, reeds

nu nagegaan tot welke gevolgtrekkingen het hier bewerkte materiaal

in de twee eerste onderstellingen voeren zou.

4. In de eerste plaats is ondersteld dat de aangenomen 14-maan-

delijksche beweging juist is en dat hare elementen standvastig zijn.

Er is dan onderzocht welke jaarlijksche beweging zou gevonden

worden, achtereenvolgens voor de drie tijdvakken: 1890— 1892,

1893—1895 en 1896—1898.

De volgende uitkomsten werden verkregen

:

1890—1892.

« — 247
,

« — 117
^= -f 0".1 18 coö- 2 TT —— ?/= + O

'.092 cos 2 ;r

B65 " ~ ' 3G5
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1893—1895.

t — 2()8 „ t—l40
u'= 4- O' .1 13 cos 2 ;r y = + 0".065 cu.^ 2 n^

365 -^ ^ 3G5

189G— 1898.

« — 302 „ f — 217w= 4- O' .090 cos 2 Tl v= -{- 0".017 co.s 2 ;r^
365 "^ ^ 365

Dauruit werd verder afüeleid:

1890—1892



(mj
f)e verkregen uitkomsten waren de volgende:
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Natuurkunde. — De Heer van der Waals biedt een opstet

aan: „Eigenschappen der druUijnen voor coëxisteerende phasen

van mengseW\

In de Verslagen en Mededeelingen der Akademie voor 1891 heb

ik een expliciete uitdrukking voor de drukking afgeleid voor het

geval, dat een der phasen van een mengsel als een verdund gas

mag worden beschouwd.

Sedert is op . verschillende wijze langs proefondervindelijken weg
do loop der waarde van de drukking voor verschillende mengsels

bepaald, zoodat er aanleiding is om de gegeven formule aan de uit-

komsten van het experiment te toetsen.

In de gegeven formule komt een hulpgrootheid Ux voor, welke

pdv oï pv—MRTlog{v—b.x) , terwijl het differen-

tiaalquotient dezer grootheid naar ^, nl. (— ) bij benadering
\ dx yj,T

gelijk gesteld kon worden met — ——
.

dx

Als voorbeelden wijs ik op twee vormen dezer lijnen, welke in

de Verslagen dezer x\kademie zijn medegedeeld: P door den Heer

Hartman bij mengsels van Chloormethyl en COg en 2" door den

Heer Cunaeus bij mengsels van Aceton en Ether. De lijn door den

Heer Hartman getoekend is merkwaardig wegens het eenvoudig

beloop van p=:/(.ri), welke bijna een rechte lijn is, en die vanden

Heer Cunaeus. wegens de omstandigheid, dat in de lijn ^^/(.ro)

een duidelijk buigpunt optreedt. Wij zullen door het onderzoek in

hoever deze lijnen in de gegeven formule passen, gelegenheid hebben

op te merken, dat deze twee vormen in zeker opzicht mogen be-

schouwd worden als twee grensgevallen. Om de schrijfwijze der

gegeven formule te vereenvoudigen zal ik voor —^ voortaan slechts

ff-)
^tr schrijven. Evenzoo zal ik -y- voorstellen door //V, en een

dergelijke uitdrukking voor het tweede differentiaalquotient door /«"a-.

De waarde dezer grootheden voor .r =1 O en (T = 1 zullen dan zijn:

^/o, //'o, //"o en ^1, (.t\ en fi\. Dan kan /> voorgesteld worden

door de formule:
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of

p^= p„ (l_,yj)e'^r. -f'ü— a:, (XX, _|_ Pi
.^jgKa:,— f*. +(1—jr,) (^x,

Dc gedaante van p als functio van ir2 is in liet alocmeen niet

expliciet te geven. Maar men heeft bij gelij'ke waarde van p tus-

sclien a-^ en .rg de betrekking welke uit de gelijkheid van (—

)

voor beide phasen volgt:

1—^^
- l— .rg

Nemen wij nu in aanmerking, dat bij zeer lage temperaturen,

't
de waarde van /t/^ .approximatief gelijk is aan —

, dan zijn

er een paar grensgevallen aan te geven omtrent den loop der

grootheden — , en de vormen welke de druklijnen in die grens-

gevallen zullen aannemen, zullen dan evenzeer als grensvormen

d^
mogen beschouwd worden. Dat ju't bij benadering aan — —-^

mag gelijkgesteld worden, heb ik reeds aangenomen in mijn ; Theorie

Moleculaire — en do gevolgen welke uit die gelijkstelling daar zijn

afgeleid zijn sedert door de eigenschappen van de plooipuntslijnen

voor mengsels, die een minimum kritische temperatuur vertoonen,

in die mate bevestigd, dat ik met gerustheid verdere gevolgen uit

die approximatieve gelijkstelling meen te mogen afleiden. Ik zal

echter eerst uit de gegeven v.aarden voor p andere vergelijkingen

afleiden, welke onafhankelijk van die gelijkstelling zijn.

Schrijven wij p — MRTe ^> ^' '^^'
1
1— .rj -\- xj e'"

\^ dan volgt:

1 dp ,
(.'^'-.- 1) -l-^^iV^/4.— — = — .Tl ff.T, + ^ —

p dr^
1 — ^] -\-

-^i
^'^^'

_ {e^^^- l)[t+^i(l-^i).<]

1 •~ 0*2 -j- ^2 ^
^'
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t)eze laatste waarde komt geheel overeen met die welke mefi

vindt door uit te gaan van de streng juiste vergelijking:

dp fd^^\

als men tegenover ro, liet volume van een molokuul in do damp-

phase, verwaarloost de waarde van r^ en (
—

- ) en V2 gelijkstelt
\djr^Jpj

AlTiT
aan . Yoor ^ kan men n.1. stellen «A'+P^, dan vindt men

V

\dxiJpT ^ — ^\ ^dx^/f/i

en

Ka eliminatie van .ro vindt men:

t^

'

1 dp x.,-r, i . . }
(e ^— 1) [14-,ri(l -.)//;.]— 7- =-7r "x^ + ^l(l-'^])/'^. k=

^ ' ^
^ ^'

(1 Tj) -f- ^1 ^ •

De bekende gevolgen van deze vergelijking zijn P. — — O als

/^i=0 of ^4=:0 of .r^=ari en 2^ -^ = O als 1 + .rj (1— .rj) //" =0

"' ©,?«
Uit

leiden wij af

^^

H r ,

dp p dj-Y ^' ^

+— ^ -^
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of

dp ' ~^'-'
/

'''^
.'.. .

"^ l+.r,(l-.ri)^.; j

"^

e — 1 ^1

f/s'i

Stolloii wij eenige bijzondere gevallen.

^'j /' = 1 of ,„„ = o („)

dan vinden wij:

rf^l^

. d^p
Mocht // positief zijn, dan is —^ mede positief; in dat geval

is er dus een minimumdruk. Maar uit de a-eliil

0.1

MRT^r met -^ volgt: MRT/a" = -^.Wij besluiten

dus, dat bij zeer lage Tav een minimumdruk is voor dat mengsel, waarvoor

— een maximumwaarde bezit. Een mengsel, dat een maximum-

waarde voor — zou bezitten, is echter nog niet gevonden, en er is

twijfel gerezen of voor normale stoffen dit ooit zal voorkomen.

Mocht ^r negatief zijn, dan is zoolang 1 + -^i (1 — •'?i)^/" posi-

. - , rfV
tiet IS -—- negatief. Dus dan is er voor p een maximumw\aarde

voor dat mengsel dat een minimum aanwijst voor — . En hiervan

zijn tal van voorbeelden gevonden. Mocht //' zoo sterk negatief

zijn, dat l -\' x^{\ — x^) ^i"^^ mede negatief is, dan heeft p weder

een minimumwaarde. Dat 1 + -^'i
(l — .^i)//^ negatief is, beteekent

echter dat
( t",^ ) negatief is, en kan dus alleen bij labiele phasen

voorkomen. En ook hiervoor geldt de uitspraak^ dat er ernstige
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twijfel is gerezen, oi dit o;)it voor mengsels van normale stofTeri

het geval kan zijn.

^1=0, (b)

dan vinden wij

'f£^
=;„,„ (2 /•-.)

c

eIs bij 'V^ = O de drukking toenemende, dan heeft {-r~2j ^^^^elfd

teeken als //'o- Mocht ook aan de zijde, w\aar .ri=l is, de drukking

toenemen en er dus voor zekere waarde van .r^ een maximumdruk

zijn, dan heeft over de gelicele lijn p=/(j'i) de grootheid — het

teeken van //', hetwelk dan noodwendig negatief is. De onderstelling

d^—
dat MTRn".= mag gesteld worden, doet het teeken van

ft'^ afhangen van

«i_
, f2^ _ 2_^

0/0,0 V V ^^>a

ten minste als voor b^^ de benaderde waarde ^—" in de plaats

gesteld wordt. Maar al mocht dit niet geheel juist zijn, dan is toch

niet voor iu"x een waarde te verwachten, die veel van den gegeven

vorm afwijkt. De gegeven vorm doet het teeken van ^/"a afhangen

Yjj^
/^_^^ -|- — — 2 -^ ) ,

zoodat over de geheele kromme dat teeken

\bi^ b^ bi b^^

onveranderlijk blijft.

Mocht aan een der kanten de druk afnemen, dan is, als wij aan

dien kant .r^ = O stellen, de waarde van r'^'" kleiner dan 1. Wij

hebben dan —- < l. Maar eerst als — <— , zal het teeken van

( '^] van dat van //'o verschillen.

Mocht aan een der zijden juist een maximumdruk zijn, dan is

t^\ = 1, en dus (^^ = V\ /'"o • Dit is of geheel of bijna het geval

bij de mengsels van aceton en ether door Cünaeüs onderzocht. Aan
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(ie etherzijfle is do druk maximum, en de eenvoudige loop der lijn

d T)

pz=:f{x{), waarbij de kromming steeds zoodanig- is dat <C O is

volgt dus onmiddellijk uit deze onderstelling.

Hebben wij in deze lijn van Cunaeus het geval dat een van de

mengsels een minimum kritische temperatuur bezit, al is dit ook juist

een der componenten, bij de lijn van Hartman hebben wij of geheel

of bijna het geval dat in'x voor alle waarden van x standvastig is,

en er dus van een minimumkritische temperatuur geen sprake is —
zelfs niet al mochten wij x ook nemen ver buiten de grenzen van

.r r=: O en xz=\. Het is niet te verwachten, dat dit ooit strikt

het geval zal zijn. Eerst als wij voor hx de benaderde waarde

Clx

hl (1— .r) -\- hc^cc stellen, zou — een lineaire functie van x zijn, in

geval 1

—
- — 2 gelijk nul is. Maar zelfs als wij deze bena-

derde waarde van hx niet invoeren, kunnen wij ten minste als limiet-

geval een zoodanige waarde van — denken dat zij tusschcn O en 1

hx

weinig van een rechte lijn verschilt. Als grensgeval zullen wij dus

kunnen stellen fi'x = constant.

Dan wordt Ux^ — x^ u'^^ = fj^ en //r, + (l— ^') f^'a, ~ /'n en

p = MRT{\—xi) 6"^o-i
-f MRTxi ff-^

of

nijgevolg ;)r-/(,r,) is strikt een rechte lijn, wat Hartman bij

mengsels van koolzuur en chloormethyl bij benadering gevonden heeft.

(fp
Trouwens, uit de waarde, die wij voor ^ gevonden hebben,

volgt onmiddellijk, als wij //' en dus ook /it'^ steeds gelijk O

stellen, dat de waarde dezer grootheid voortdurend gelijk O is, en

de druk door een rechte lijn zal moeten worden voorgesteld.

In dit bijzonder geval is het ook mogelijk /)=/(.^.) (>xpliciet te

geven. Wij hebben nl. als betrekking tusschen x^ en .to

. - ^^ - - t-'^arl ^^ i„ (,1^1- f',, __ _J ^
[

1— A'2 l—xi 1— .Tj 1— .rj p^

of
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1—«2

ert

1— •'^2 4--«'2
Pi

Pi

1—^2 + ^^o
P\

Deze waarden substltuccrende, vinden wij

Po Pi
p =

pA^-'^^z) + ;'o-'^2

De lijn p^/Org) door Hartman geteekend, gelijkt op een hyper-

bool, maar wijkt er toch te sterk van af om de afwijkingen aan

fouten van het experiment te kunnen toeschrijven. Maar eigenlijk

zijn deze waarnemingen van Hartman ook bij te hooge temperatuur

verricht om de dampphase als een verdunde gasphase te mogen be-

schouwen. In het bijzonder bij koolzuur, waar de druk zelfs grooter

was dan 45 atmosferen moeten de afwijkingen, daardoor veroorzaakt,

aanzienlijk zijn geweest. Het zou interessant zijn om te onderzoeken

of bij daling der temperatuur (Hartman nam bij 9°,5 waar) de

damptak meer tot een hyperbool nadert.

Wij kunnen pr^f(o'2) voor dat geval ook schrijven:

P Po Pi'

waaruit, daar het hier gasphascn geldt, volgt :

Neemt men dus een willekeurige hoeveelheid van den verzadigden

riamp van de eerste stof, benevens een willekeurige hoeveelheid van

don verzadigden damp van de twTede, en laat men die in een volume,

dat de som is der beide volumes, zich met elkander mengen, dan

is het mengsel weder verzadigde damp. Deze uitkomst wijkt ten

eenenmale af van wat de wet van Dalton als regel voor verzadigde

dampen st(dt. Maar deze regel van Dalton kan ook alleen dan

maar als benadering gelden, wanneer de vloeistof, 'lie zich bij neer-

glao- vormen zou, als ongemengde vloeistof is te beschouwen.
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Het is bekend dat Daniel Berthelot de betrekking «12^ = «i«2

heeft gesteld. Ik heb indertijd deze meening tegengesproken, voor-

eerst omdat de grond, welke aangevoerd werd om tot deze betrekking

te besluiten mij onjuist toescheen, gelijk zij mij nog onjuist toe-

schijnt, maar ten tweede omdat de groote verscheidenheid welke do

kritische verschijnselen van mengsels vertoonen mij in strijd schenen,

met het aannemen van zulk een vaste betrekking tusschen «12, «j

en a^. Sedert ik een groot deel der complicaties, welke mengsels

vertoonen, aan de anomalie van de componenten zelven, heb leeren

toeschrijven, is een groot deel van de bezwaren, die ik had tegen

de betrekking «12 = l/«i «2 vervallen, en in elk geval acht ik het

wenschelijk bij elk verschijnsel de mogelijkheid dat deze betrekking

vervuld zou zijn, in het oog te houden. Doen wij dit ook in dit

geval, dan wordt de voorwaarde dat — een lineaire functie van x^

zij, ten minste bij benadering de volgende:

r\/ai _ y^y _ o
Ui bj-

of de kritische drukkingen der componenten aan elkander gelijk. Nu
is het inderdaad opmerkelijk, dat bij het mengsel van Hartman
waarbij de kritische temperaturen bijna in de verhouding van 3 tot

4 staan, de kritische drukkingen betrekkelijk weinig verschillen —
zijnde die van COo gelijk aan 73 en die van CH3 Cl 65 a Gü

atmosferen. De voorwaarde, dat de kritische drukkingen gelijk zijn

h
voor de componenten, is voldaan als ^c. = ^l-,— , dus als de kri-

tische temperaturen evenredig zijn aan de molekuulgrootte. En al is

deze voorwaarde voor CO2 en CH3 Cl niet geheel vervuld, dan toch

zeker in onvergelijkelijk veel grootere mate dan bij do andere onder-

zochte mengsels, waarbij dikwijls de stof met het kleinste molekuul

de hoogste kritische temperatuur bezit. Zoo is ook bij aceton en

ether de kritische temperatuur van ether lager dan die van aceton

terwijl de molekuulgrootte van ether die van aceton overtreft, liij

aceton en ether is dus de voorwaarde = —- zeker niet ver-
61 62

vuld, en daarmede hangt samen het groote verschil in de door

CuNAEUs bepaalde lijn, vergeleken bij die van Hartman ^).

ij De door Uuint bij mengsels van Cl H ea C^ Hg berekende waarde van «jo vol-

doet echter niet aan de betrekking «13 = V^ajftj.
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Wij hebben ons in het voorafgaande voornamelijk beziggehouden

met het verschil in den loop van p = f{iii) voor deze mengsels.

Letten wij ook op pz=zf{xc^. Daar zoodra f-t'xi van .r^ afhangt, de

eliminatie van xi uit de vergelijking:

" ."
1—

O-'i
1—x^

niet mogelijk is, kan /> in het algemeen niet expliciet in .rg worden

uitgedrukt. Toch kunnen wij formules afleiden voor — en —r,die

voor het beoordeelcn van de verschillende vormen dezer lijnen van

belang zijn.

Uit de twee streng riclitige vergelijkingen :

H\ '^P = (•''2—
-^'i) 7-^ <^-''i

en

-—
I CU 2

volgt, ingeval de tweede phase een verdunde dampphase is, en dus

ügi = ^2 en U12 = — ^2 kan gesteld worden:

of

Zoolang de tweede phase genoegzaam de gaswetten volgt, is het

tweede lid tot den hier gegeven vorm vereenvoudigd.

Met behulp van deze betrekking tusschen dx^ en dx^, en van de

betrekking —— = c'^^', vindt men
\—X2 \—x^

of

p dx2 p dxi djc^ \ ^^ J

^P ( t —f^'x. Ui .. I ..
^t^'x,^^^,,[X-e-"){l-.,^-.HC
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Uit dezen vonn blijkt, dat p als functie van j'2 slechts dan een

maximum of minimum bezit als A< -= 1 is. De twee overige waar-

den van ^1,. die p als functie van i\ in het labiele gebied een

maximum of minimum zouden kunnen maken, ingeval van de aan-

wezigheid van een lengteplooi, maken dil niet 'p als functie van a^.

Voor de waarden van :?o, welke aan de waarden van x^ geconju-

geerd zijn, die 1 -\- Ji\{\—iv{) [.i'^ gelijk aan O zouden maken, bezit,

zooals reeds in de Théor. Mol. is aangetoond, de Ujn/>=/(^'2)

twee keerpunten.

Ter bepaling van — differentieeren wij de logarithmus der laatste

vergelijking, waardoor wij vinden:

1^ dw^{ldp
,

(/'-»._
1) 4- ^j /'^^/X^ e""'"//!-,

}

lp dj\2 i p dxi ^'v,
'

. — k',

dx,

of

d^p dpdx^l 2(e'^^'''— 1) ,
',

f
2.riö'^'' 1

dxj' dXodXo I u.'
L

,
LL'r t^'x- 1

Bijzondere gevallen zijn:

d^p , dxi ,

(a) Zij 1 + ^1 (1 — xi) jLi" = O, dan is —^ = oo, daar —- in dat
* dXa" cLv.2

geval oneindig groot is. Reeds hiervoor hebben wij opgemerkt dat

in de aan deze waarden van .*i geconjugeerde punten de lijn />=ƒ (-''g)

keerpunten vertoont.

d^P JU X, -rr 1--I

(b) Zij a'x, = O, dan is "iri = ^ rTTTn TY^T"-
Vergelijken

wij deze waarde met — , dan blijkt dat de beide lijnen p =:/(^'i) en
dxi-"

p^f{x^ in het punt, waarin zij elkander raken aan dezelfde zijde

der raaklijn liggen. Maar de krommingen zijn ongelijk, behalve in

het geval, dat voor zulk een punt a-j = O is, zooals bij het mengsel

van aceton en ether ten minste approximatief het geval is aan de

etherzijde.

(c) Zij .,-0, dan is {j^.J^P. J^.
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'
' /il T) \
Deze vergel ij ki Dg- leert, dat (

—

A slechts bij uitzondering negatief

zal zijn. Alleen bij negatieve waarde van //"o en dan nog maar

wanneer de waarde van (ó'^'« — 1)^ kleiner is dan de getallenwaarde

van fi\. Toch kan dit voorkomen on wel aan beide kanten bij

mengsels met maximumdruk. In de volgende drie figuren zijn de

lijnen pz^f{,i{) en p=z/{iC2) geteekend, die dan kunnen voorkomen.

ri«. 1. Fig. 2. Fig. 3.

In fig. 1 is een kromme geteekend, waarbij de maximumdruk
slechts weinig grooter is dan begin- en einddruk, en waarbij dus zelfs

aan de kanten C^'" — 1 slechts een geringe waarde heeft. Daar als er

een maximumdruk is de grootheid /u" negatief is, kan dus (-^\

aan beide zijden negatief zijn.

In fig. 2 is dit slechts aan een zijde het geval, terwijl in fig. 3

de waarde van (e'^'o— 1) groot genoeg ondersteld is om —- positief

te doen zijn aan beide zijden.

De lijn, welke CuNAEUs heeft geteekend naar aanleiding van zijn

onderzoek over aceton en ether moet dus beschouwd worden als of

de linker- of de rechter helft van fig. 3, en het buigpunt, dat hij

gevonden heeft, was dus inderdaad te wachten, daar aan de zijde

van aceton de waarde van ef^'o— 1 = ( ) vrij groot is nl.>3,5.

Uit de waarde van ^j en .*,., waarbij het buigpunt gevonden is,

cl T>

kan met behulp van de voor —-^ gevonden formule de waarde van

//' gevonden worden. Wij hebben daartoe den factor van — —
gelijk O te' stellen. Deze factor kan, als wij voor e'' ' de waarde
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iu de plaats stellen, aldus geschreven worden
1 — X^ 'i'l

U%f^ + 1^1 [2 Ors - .-a)^ + .ri (1 - .',)"

a^3 — ^1/ ;Pl (1 — iT^)

Hieruit vinden wij voor het buigpuut:

Daar wij bij de proeven van Cünaeus, niet volkomen zeker zijn van

de waarden van -rj en .r^ voor het buigpunt ^), zal dus de getallen

-

waarde van — /<^, niet met juistheid kunnen gevonden worden.19 .8
8telt men au = — en ;^ = — , dan vindt men — //,. = —

,
stelt

i 2 ^3 ^'11
11

men x^ = 0,45 en ^2 = 0,65, dan vindt men — /u^^ iets kleiner

dan 1.

Uit de eigenschappen der druklijnen voor mengsels van aceton en

ether bij lage temperaturen, zijn wij in staat den loop der kritische

krommen voor deze mengsels te voorspellen. Denken wij de kritische

kromme, hetzij de plooipuntskromme, hetzij de raakpuntskromme van

Cl H en C2 Ho, en nemen wij daarvan de bovenste helft, nl. dat

gedeelte, wat boven de minimumtemperatuur ligt, dan zal die mini-

mumtemperatuur, het kritisch punt van ether, het beginpunt zijn.

Er is dus aanleiding om te wachten dat mengsels van ether, waarin

betrekkelijk weinig aceton is opgelost re II zullen vertoonen. Maar

ook bij deze kritische krommen is het te wachten, dat zij zoo weinig

van elkander verschillen zullen, dat de retrograde condensatie slechts

met moeite zal zijn waar te nemen. ^)

^) Bij de bepaling van de samenstel liua; der dampphase, door middel van de be-

paling van het brekend vermogen, heeft de omstandigheid, dat de glasplaten bedekt

worden door een gecondenseerde; laag, waarschijnlijk een invloed groot genoeg, om
.de gevonden waarden van x.. merkbaar te vitieeren.

2) Merken wij bij deze gelegenheid op, dat de regel welke Kuenen gegeven heeft om
re II te vinden niet geheel juist is. Kuenen meende, dat re II moest gezocht

worden bij mengsels van stoöen, waarvan die met de hoogste kritische temperatuur

ook bij gelijke temperaturen de hoogste dampspanning heeft. Beschouwen wij een

plnoipuutslijn, die beginnen zou juist bij de minimum kritische temperatuur, en die

dus juist met r c II zou aanvangen, dan is de dampdruk van den component, welke

de hoogste Tc heeft, kleiner dan die van den anderen component. En des te meer

naar mate de waarde van Tc.^ die van r^ overtreft.

12
Verslagen der Afdeeling Natiuirk. Dl. IX. A°. lyOO/I.
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73,

Schrijven wij de waarde van —-z nog- onder den volgenden vorm:

2cU

x^{\—x{)

;r2(l— .Tg)

'2
r

dXcy^

i^i— ^-l)

.ri(l-.-i)
+ ^

|.^ l+.-l(l-^l)^'''ri '

Deze vorm stelt ons in staat om over de kromming van den damp-

tak te besluiten, als hij door de aanwezigheid van een lengteplooi,

welke den vloeistoftak snijdt, een labiel gedeelte bezit ^). Voor

dat labiel gedeelte is \ -\- ,X]^{\ — x{) /li" < O, en heeft ft" en

l-\-a'-^{\—x{)jii" gelijk teeken. Yoor dat labiel gedeelte van den damp

cl ï)

tak is dus —- > 0. Denken wnj twee waarden van .r,, zeer weinig

verschillende van die welke 1 + 'i (1 — ''])'/" = ^^ maakt, en ter

wederzijde daarvan gekozen, dan heeft l+.ri(l — ^i)/'" of een

kleine positieve of een zeer kleine negatieve waarde, en dus

u

een zeer groote positieve of een zeer groote

nes^atieve waarde. Dit doet ons besluiten dat het teeken van —

-

omkeert bij die waarden van -r^^ welke geconjugeerd zijn aan die,

bij welke de vloeistoftak het labiele gebied binnenti'eedt of verlaat.

Aan de uiteinde van het labiele gedeelte van den damptak zijn dus keer-

punten. Bij gevolg eindigen de twee stabiele gedeelten van den damp-

tak met negatieve waarde van —-
. Daar in den regel de damptak

bij ,r r= O en ./•=!, een positieve waarde van —^ bezit, bestaan er

dus ook in den regel twee punten, waar — gelijk O zal zijn. Waar-
dx^^

schijnlijk liggen deze punten altijd dicht bij de keerpunten. De
volgende figuur geeft een aan deze eischeu beantwoordende gedaante

van den damptak.

Mocht de damptak, vóór zij eindigt, nog een maximum bezitten,

1) Wij gebruiken hier dezen term „labiel gedeelte'' om aan te duiden, dat de

pliasen, daardoor voorgesteld, slechts met labiele zouden kunnen coëxisteeren. Op zich

zelven beschouwd zijn deze phasen stabiel.
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clan 18 liet tweede buigpuiit onnoodig eii zal fig. 5 de gedaaiile

voorstellen

Fig. 4. Fisr. 5.

Deze laatste tigiiur stelt de daniptak voor van mengsels van phenol

en water beneden de kritisehe meugtemperatuur.

Als d»3 tweede pliasc een verdunde gaspliase is, waarvan p de

drukking is, dan stelt />(1— -'s) den partieeldruk voor van den eersten

component en jm-^ dien van den tweeden component. De waarde

dezer grootheden is gegeven door

en

of

en

pX(2^ =z MliT .v^ e
.1

,
A

i

p{l—.r^)z=:p^{l—j'^) e
'^a-,~'^"~ '"

'*'.ri

pXc^ — p^ .t'i

Wy leiden hieruit af:

r.-'^'+O-'.J^-,-,

dp{\-.r^) l-.r„
(

. ;

dp s'c,

dxt
P - 1 +*i(l— •'•i)^'v,(

12^
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en

SpXci

dx12

(/ 1*1 -f .ri(l—^'O/zM
/

dxi \

+

+
ö^a?i

Door bijeenvoeging der twee laatste vergelijkingen vinden wij

1 d^p

p dxi^ ^'f '*') (^1(1—.»l) ««lil-—-il))

+
d\l+x,{l-x,)jr/'J

-n (l—^'l)
C?^i

een vorm, waartoe ook de op biz, 109 gegevene terug te brengen

is. Uit de waarde voor de eerste difterentiaalquotienten leiden wij

af, dat bij stoften, die volkomen mengbaar zijn, de partieeldruk van

een component afneemt, bij substitutie door den tweeden component.

Daaruit volgt, dat de totaaldruk kleiner zijn moet, dan de som der

spanningen van de afzonderlijke componenten. Mocht lH-^i'(l—^i)/'^.,

negatief zijn, dan neemt de partieeldruk van een component integen-

deel toe bij substitutie door den tweeden component. Dan wordt het

een vraag, die echter zonder de kennis van de eigenschappen der

functie /n niet kan beantwoord worden, of de partieeldrukking niet

weder zoo hoog stijgen kan, dat zij de beginwaarde overtreft.
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Natuurkunde. — De Heer Kamkrlingu Onnes biedt aan Mede-

deeling N° 58 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden

:

Dr. E. VAN EVERDINGEN Jr., y^Hei verschijnsel van Hall
y^en de magnetische loeerstandstoename in hismuth bij zeer lage

y,temperatnren, IV'.

1. Nadat door de meting van liet HALL-effeet in bismuth bij de

kookpunts-temperaturen van vloeibaar stikstofoxydule en vloeibare

zuurstof, beschreven in de Verslagen der Vergaderingen van 28

October 1899, p. 221 en 30 December 1899, p. 380, gebleken was

dat de Hall- coëfficiënt zeer sterk toenam bij daling van temperatuur,

scheen het wenschelijk deze toename nauwkeuriger te bepalen.

De metingen in vloeibaar stikstofoxydule hadden reeds aangetoond,

dat de sterkte van het magneetveld grooten invloed had op den tempe-

ratuur-coefficient ; ook de metingen in vloeibare zuurstof moesten dus

nu bij verschillende veldsterkten geschieden. Met het oog op de

theorie van het verschijnsel was het wenschelijk, den weerstand van

het bismuth in het magneetveld bij dezelfde temporaturen te kennen,

teneinde den hoek waarover de acquipotentiaal-lijnen gedraaid worden

te kunnen berekenen. Het plan werd dus opgevat bij kamertem-

peratuur, in vloeibaar stikstofoxydule en in vloeibare zuurstof Hall-

effect, weerstand en weerstandstoename bijv. in een vijftal magneet-

velden te meten. Bij de uitvoering zijn nog ingelascht waarne-

mingen in vloeibaar chloormethyl, en volledigheidshalve zijn ten slotte

dezelfde metingen verricht bij de temperatuur van kokend water.

Daar uit vroegere onderzoekingen ^) bekend is, dat bij nog hoogere

temperaturen zoowel HALL-effect als weerstandstoename zeer klein

worden, kon het overbodig geacht worden de temperatuurgrens verder

naar boven te verschuiven. Het waarnemingsgebied omvat dus de

temperaturen — 182° tot + 100° Celsius of 91° tot 373° absoluut.

2. Inrichting der proeven. Voor alle waarnemingen behalve die

bij + 1^^0° '^'^s het te onderzoeken bismuthplaatje geplaatst in den toe-

stel, beschreven in § 6 van de mededeeling van 30 December 1899 ^).

De eenige wijziging Avelke deze sedert heeft ondergaan is dat de

versterkingsrand onderaan so (zie fig. 2 van de bovengenoemde mede-

deeling) werd weggenomen. In plaats daarvan werden terzijde van

het bakje b twee glazen buizen bevestigd, om welke het dunne

') Zie bijv. Lebret, Verslng der Vei'ï^-aderiiiï^ van ?8 September 1893, p. 10.3, Comm.

Pliys. Lab. Leiden N^ 1«), p. 20) ; Henuersok, Wied. Ann. 53, p. 912, ISIH.

-) Verslag der Vergadering van 30 December 1899, p. 380, Comm, N". 53, p, lU*
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ijiipier Van S3 gespaniiou werd. In de gewijzigde doorsnede van

den toestel, fig, 1» van deze mededeeling, zijn deze buizen aange-

Fiü'. 1". Fiu-. 1.

gev(Mi door de letters i. Deze wijziging maakte het mogelijk, het

bakje tusselien de ])()olstukken te plaatsen en Aveei- weg te nemen

zonder den afstand dei' ])0()lstukken te veranderen. Daardoor W(M-d

1" de goede sluiting van den toestel bij t^ (fig. 2 Med. W\ 53) in

stand gehouden, 2" geilureiide het geheele onderzoek de poolsafstand,

en daarmede de veldsterkte bij vru Ix^paalden magnetisatiestrooni

behoorende, onveranderd gelaten en ?i^ het h<M"st(dlen gedurende de

proeven van kleine gebreken in de vei'sehillend(^ geleid ingou gemak-

kelijker gemaakt.

De inriehting Viin het vloeistofbad vooi- lage temperaturen heeft

ook bij deze proeven zeer goed voldaan en was na afloop nog in

goeden staat.

Voor de proeven bij 100° C, werd het plaatje gebi-aeht in eeu

koperen bak, met asbest bekleed en iri wol gei)akt, die van boven

met kui'k werd gesloten en waardoor stoom geleid werd.

Terwijl dus lu^t veikiijgen van baden van eonstante tempei'atuur

geen bijzondere moeilijkheden opleverde, gaf het verzekeren van goede

eontacten aan de Hall- en de weerstaiidseleetroden veel zorg.

Evenals bij vorige |)i'oeven werd soldeeren niet wenschelijk geaeht

wegens het gevaar van verontreiniging van het bismuth. Er moesten

dus kleni-electroden gebezigd worden. Spoedig bleek, dat deze veeren

d

moesten zijn, Avanneer het eontaet bij de sterke afkoeling bewaard

zou blijven. Stalen veeren waren uitgesloten wegens de stoi-iiig, die

zij in 't magneetveld teweeg zimden breiig(>n. Koperen veeren, die

eeist beproefd werden, bleken niet elastisch genoeg te zijn, zoodat
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de contacton bij afkoeliiio' toch sleolit worden. Dezo moellijklieul is

ten slotte overwonnen, altlians grootcndeels, door het gebruik van

veeren uit een alliage van Platina met 30 pCt. Iridium.

In aansluiting aan fig. 1 zullen we thans beschrijven hoe het

bismuthplaatje bevestigd v.^erd in den drager zooals die ten slotte

was ingericht.

Beginnende met de perspectivische teekening rechts, zien we daar

het bismuthplaatje P gestoken door de verticale sleuf van het raampje

Hj waaraan de Platina-Iridium veeren Fj en V^ met schroeven 6'i

en ^2 zijn bevestigd. Aan het eind van deze veeren bevinden zich

Platina-stiftjes, gaande door ronde boringen van R en uitkomende

op de horizontale lijn in het midden van liet plaatje P; dit zijn de

weerstands-electroden, wier afstand ongeveer 10 mm. bedraagt. De

veeren Fj en F„ zijn ingelaten in het raampje om de breedte van

het geheel niet te vermeerderen, en zijn tevens daardoor beter be-

schermd. Ten einde de vloeibaar gemaakte gassen toegang tot het

plaatje te verzekeren is het middengedeelte van de verticale sleuf ver-

wijd en bovendien in de beide zijwanden een groote opening gelaten.

In het midden van onder- en bovenvlak is een kleine opening O.

liierdoor steken de secundaire electroden van den plaatjesdrager /,

die in de figuur in doorsnede is geteekend. De primaire electrode Ei

is geschroefd door een koperen reep A-^ en door het raampje l en

dus niet voerend, üj daarentegen is alleen geschroefd door hot koperen

plaatje A^ en gaat vrij door /, terwijl A2 voerend aan / bevestigd is.

Ook de secundaire electroden P3 en E^ zijn voerend gemaakt; ze

gaan vrij door de koperen plaatjes A^, en ^4, maar zijn geschroefd

door do moortjes AI^ en i/g, die door Platina-Iridium spiralen naar

binnen gedrukt worden, terwijl een nokje verhindert dat ze bij 't

aanschroeven mo(;draaien. liet plaatje A^ staat door een dunnen

geïsoleerden koperdraad in verbinding met den koperdraad D^. Aan
de draden D^ . . . D^ zijn met klemschroevon do dunne koperdraden

»»!, W2, «1, ru2 bevestigd (zie fig. 1 medodooling N*^. 53). Van de

schroefjes /Sj en «S^ gaan koperdradon van 0,1 mm. door dezelfde

glazen buizen als m^ en m» naar buiten voor de weerstandsmeting.

Bij de proeven bij 100" C. was de plaatjosdrager / van hout on

het raampje R van ivoor; bij do overige proeven waren beiden van

eboniet.

3. Waarnemingen van het verscliijnsel van Hall. Het plaatje

dat bij alle w aarnemingen gediend heeft was een ander dan dat van

de voorloopige proeven van Med. No 53, daar dit laatste, nadat

reeds bij eonigo temi)eratui'en voliodiger waarnemingen waren gedaan,
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IS gebroken, tfet is echter op dezelfde wijze electrolyliscli vefvaaf-

digd, bij een iets zwakkere stroomsterkte. De soortelijke weerstand

van het nieuwe plaatje bleek iets kleiner te zijn dan die van het

oude; HALL-effect en weerstandstoename zijn iets grooter, waaruit

men kan afleiden dat de zuiverheid grooter is. Dat volkomen zuiver-

heid nog niet bereikt is volgt echter uit het gevoeligste criterium :

den weerstand bij lage temperatuur buiten het magneetveld ; we

zullen hierop lager nogmaals de aandacht vestigen.

De afmetingen van het plaatje waren: lengte 21 mm., breedte

9,1 mm., dikte 0,795 mm.

Omtrent de methode van waarneming behoeft niets nieuws te worden

vermeld ^). Evenals bij de laatste metingen van Mcd. N^ 53 werd

de weerstand in de secundaire geleiding buiten die in de weerstands-

bank onmiddellijk na de bepaling van den weerstand, noodig in den

compensatiestroom, bij beide richtingen van het magneetveld gemeten.

Om deze meting snel te kunnen verrichten ging men als volgt te

werk : Als uitgangspunt diende de uitslag, die een WESTON-element

bij inschakelen van een weerstand van 50.000 Ohm in de secun-

daire geleiding gaf, wanneer de polen van het element met twee

van de kwikbakjes van den commutator dier geleiding 2) verbonden

werden, terwijl de beide andere kwikbakjes door een korten beugel

verbonden waren. Deze uitslag bleef gedurende een waarnemingsreeks

constant en behoefde dus slechts eenmaal waargenomen te worden. Om
den weerstand te meten werd nu opnieuw de uitslag waai'genomen,

wanneer tussehen de Ixüde eerste kwikbakjes een shunt was aangebracht

van bekenden weerstand, ongeveer gelijk aan dien van de secundaire

geleiding, zoodat de uitslag ongeveer tot de helft gereduceerd was.

Noemen we den volledigen uilslag a, den gei'educcerden Z>, en den

weerstand van den i-hunt w^ dan is de weerstand van de secundaire

a— h
geleiding w .

In de eerste plaats geven we nu de uitkomsten voor den Hall-

cocifficient R in verschillende magneetvelden M (in C. G. S. eenheden)

') Verslng v. d. Veroaileriiig vim 30 Mei ISDfi, p. 47. Coinm." N'i 2(1, p. 3.

2) Zie ])\m\\ lir inijner (lissorl;itie.
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Coëfficiënt van PIall R.

Temperatuur iu Celsius graden.

+
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of meor bepalingen herhaald; aan den eenen kant gal' dit een controle

van de nauwkeurigheid der bepalingen, aan den anderen kant van

de standvastigheid der temperatuur. Bij -f-
100" dienen de beide

waarnemingen in de buurt van 4800 als controle, bij — 23'' die bij

4400; bij de temperaturen — 90" en — 182° geeft een sterretje in

de tabel aan dat de waarneming herhaald werd en dezelfde nitkom^i

gaf] de waarde 46.2 in het veld 3830 bij — 182" is het resultaat

van drie geheel overeenstemmende proeven ^).

Voor of na een waarnemingsreeks is gewoonlijk een bepaling bij

kamertemperatuur gedaan. Ook deze stemden altijd goed overeen,

zoodat, althans gedurende de drie maanden welke het onderzoek

geduurd heeft, van een verandering met den tijd niets te bespeuren is.

Bij de proeven in chloormethyl en stikstofoxydule kostte het geen

moeite gedurende ± 5 uren het bakje steeds met vloeistof gevuld te

houden, zoodat er ruim tijd was voor waarnemingen. Bij de proeven

in vloeibare zuurstof echter was meestal het bakje bijna leeg eer

een nieuwe voorraad vloeistof kon worden uitgeschonken, zoodat

hier het aantal waarnemingen wat beperkt is.

Gedurende de proeven bij + 1P,5 werd ter verzekering van tempe-

ratuurevenwicht met de omgeving lucht door den toestel gezogen.

De bovenstaande uitkomsten bevestigen ten volle dcm reeds vroeger ~)

vastgostelden regel, dat de wijziging van den IlALL-coefficient bij

verandering van het magneetveld stei'ker is naarmate de tem]>eiatuur

daalt, — of wel, dat de invloed van de tem})eratuur het sterkst is

in zwakke velden.

De HALL-coefficient in het zwakste veld bij — 182« C, «1.8, is

weer aanzienlijk hooger dan de hoogste waarde, vroeger ^) (in het

magneetveld 4400) verkregen.

Met behulp van de door of tusschen de waargenomen punten

getrokken lijnen van fig. 2 zijn de HALL-cocfficienten in de velden

1000, 2000 . . . 6000 geïnterpoleerd en vermenigvuldigd met het

bijbohoorende magneetveld. De waarden van het aldus verkregen

pi'oduct HM, dat als maat kan genomen worden van het totale

transversale potenteiitiaal verschil, zijn in dezelfde figuur grafisch

voorgesteld. De schaalwaardc der ordinaten is voor deze lijnen rechts

aanireo'even.

') Ook de uitkoiuëten, bij het Ijiter ocbrokpii plaatje verkregen, stemden in 't

algeiiieeu met de bovenst.'iande overeen.

") Yersl. 30 Mei '9n, p. 1:9. Comra. N» 20, p. 20.

3) „ :UJ Dec. '99, p. ;iS2. Comm. No 53, p. 13.
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Ten slotte is in fig. 3 de vei'andei'iug' niet <le tempera tuur van den

HALL-coefficient voor bepaalde waarden van het magneetveld weer-

<%
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N". 48^). (De weerstand in do geleiding van de. weerötands-electrorlen

werd op dezelfde wijze bepaald als die der secundaire geleiding bij

het Hall effect.)

Bij de proeven werd steeds vóór een bepaling van den weer-

stand van het bismuth in het magnetisch veld een bepaling zonder

magneetveld verricht, en de weerstandsvermeordering, door het mag-

neetveld veroorzaakt, door directe vergelijking dezer weerstanden

berekend.

Voor den weerstand buiten het magneetveld verkreeg men dus

evenveel waarden als er bepalingen gedaan waren. De overeen-

stemming tusschen deze waarden v/as steeds zeer voldoende, opnieuw

bevestigende dat de temperatuur gedurende de proeven constant bleef.

Deze waarnemingen geschiedden nl. tegelijkertijd met die voor het

Hall effect.

Yoor de berekening van den soortelijken weerstand waren ten

slotte noodig de afmetingim van het plaatje in de doorsnede, nauw-

keurig bekend, en de afstand der weerstandselectroden, die niet met

dezelfde nauwkeurigheid gemeten kon worden, al was het alleen

omdat de aanrakingsvlakjes betrekkelijk groot waren vergeleken met

hun afstand. Ten einde nu toch bij de verschillende temperaturen

goed bij elkaar passende waarden voor den soortelijken weerstand

te krijgen, werd onmiddellijk vóór of na een waarnemingsreeks een be-

paling van den weerstand van het bismuth bij kamertemperatuur gedaan.

Weerstandstoename A^' in %.

T e m p
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Zoo werd de verhouding tusschen dezen weerstand en dien bij lagere of

hoogere temperatuur nauwkeurig bepaald. Ten slotte werd nu voor

den weerstand bij + 11°,5C. een waarde als juist aangenomen, en

met behulp van deze de waarde bij de andere temperaturen berekend.

Het verschil tusschen de aldus en de direct berekende waarde bedroeg

in het ongunstigste geval niet meer dan 2 pCt.

Een correctie voor inkrimping van bismuthplaatje en drager door

afkoeling zou te klein zijn om in aanmerking te komen.

We deelen nu eerst mede de uitkomsten voor de proccntische

toename van den weerstand, door het magneetveld veroorzaakt.

Het bleek dat de in Mededeeling N^. 48 gegeven formule voor

de weerstandstoenamc ^)

:

t^r =z
Co 3/2

1 + Cl 1/ if

»

bij al de waarnemingstemperaturen de waarnemingen zeer bevredigend

kan voorstellen. Ter bekorting zullen we de berekende waarden

hier niet vermelden en volstaan met de opgave van de waarden

van Cj en (?2, en van de grootste afwijking tusschen waarneming
en berekening.

Tftbs.
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200
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heid het eerst is ingevoerd door Leduc ^) en die we in navolging

van hem B zullen noemen. Uit het vervolg zal blijken, dat JJ

tlieoretisch een eenvoudiger beteekenis heeft dan R.

De uitkomsten der berekening- van D vindt men in onderstaande

tabel en in fig. 6.

Draaiiugscoefïicient ^ (vermenigvuldigd met lO"^).



( m)
de resultaten door een formule vun gelijl.e g-cdaunte vuor te ütelleri.

Dit gelukte zeer goed met de formule

1 -f i>il/.¥2-fZ>3i|f2

Evenals bij de weerstandstoename zullen we alleen de constanten

en de grootste afwijking van de berekende waarde opgeven. Voor
de berekeningen is M uitgedrukt in de eenheid 1000 C.G.S., D in

de eenheid 10-^ C.G.S.

Ta.s.
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Do is blijkbaar de grenswaarde waartoe D in zeer zwakke velden

nadert; deze grootheid zal het meest geschikt zijn voor de beoor-

deeling van den invloed der temperatuur alleen, daar men den in-

vloed van het magneetveld op den weerstand van bisrauth in der-

geljjke zwakke velden wel verwaarloozen kan.

De coëfficiënten X>o en D^ vertoonen een eenigszins parallellen

gang, zooals blijkt uit de kolom —? . Alleen de verhouding bij

T=373° wijkt sterk af; hier is evenwel de lijn bijna recht en de

geheele verandering met M klein, zoodat de interpolatie en daarmede

de bepaling der coëfficiënten wat willekeurig wordt. Stelt men de

waarde van D^ bij 373° C. op nul, dan worden de uitkomsten bij

die temperatuur op fouten van hoogstens 0,03 na voorgesteld door

een formule met D„ = 3,5G en D^ = 0,0206, dus met -^ = 134.

Alle coëfficiënten nemen sneller af dan omgekeerd evenredig met

de eerste macht van T, vooral Dg.

Terwijl we zagen dat ook bij de laagste temperatuur het product

RM blijft toenemen met ü/, zien we hier in figuur 6 dat het product

])M (geteekend op 1000 maal kleinere schafil dan D) bij — 182° C.

een maximum ^) vertoont. Dit ligt ook opgesloten in den vorm van

onze formule, waarin bij een bepaalde M de term DM'^ in den

noemer ü'aat overheerscheu : zelfs zou men er uit afleiden dat in

sterke velden (17 a 20.000 C.G.S.) het product bij de hoogste tem-

peratuur de hoogste waarde zou hebben, wat wel onwaarschijnlijk

is. Uet is nu wel mogelijk dat bij de zeer hooge waarde die het

transversale potentiaalverschil in dit plaatje bereikt, de electroden

van den hoofdstroom, die 3,5 mM. breed en dus niet als puntvormig

te beschouwen zijn, storend werken, zoodat men niet het volle Hall-

eflect meet. VoN Eïtingshauskn en Nernst ^) vonden dat bij een

verhouding van breedte tot lengte als 2 tot 3, en primaire electroden

over de volle breedte, het volle HALL-effect reeds bijna bereikt werd.

Bij hun onderzoek kwamen echter lang niet zulke hooge waarden

van H voor. Is dus ons vermoeden juist, dan zou men kunnen ver-

onderstellen dat het ware effect wordt voorgesteld door dezelfde for-

mule met D^ = 0. BM nadert dan, bij alle temperaturen tot een

j Do
gemeenschapjjelijke waarde —

.

') Dit luaxiraum, 0,536, is kleiner dan de waarde 0,710, in Meded. N". 53 opge-

o-even. Daarbij was evenwel voorloopig een waarde voor den weerstand aangenomen

die nu blijkt te laag geweest te zijn.

=) WieiJ. Öitz. Ber. 94, p. 568, 1887.
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('). Opnwi'kuKjen over de theorie van het verschijnsel.

Voor de thermoflynamische theorie van Voigt ^) zouden deze

resultaten iets kunnen bijdra^^en tot het bepalen van de waarde der

temperatuurfuncties vO' en 6^1.

De theorie van het verschijnsel van Hall op den grondslag van

de nieuwere theorieën van de geleiding der electriciteit in metalen,

zooals die van Lohentz^), of om met Drude'^) te spreken, als onder-

deel van de „Elektronen-theorie der metalen", verkeert op 't oogenblik

nog in staat van worden. Toch geloof ik dat het mogelijk is, uit

het bovenstaande reeds eenige gevolgtrekkingen te maken voor die

theorie en aan te geven, in hoeverre deze theorie een verklaring kan

geven van den invloed van temperatuur en magneetveld op de con-

stanten die het IlALL-efFect bepalen.

De eenige volledig uitgewerkte theorie op dezen grondslag is tot

nu toe die van RiECKE *). Deze geeft voor den coelïicient van Hall
de formule ').

7 uffn+vgp

(y = electrische geleidbaarheid, uen v snelheden der geladen deeltjes

door het potentiaal verval 1, ;jp en <j,t snelheden door het temperatuur

verval 1).

Voor J) vinden we dus

:

^* 9n-\-v 9p

'

Volgens Riecke's theorie worden u en v bij verandering van tem-

peratuur met denzelfden factor vermenigvuldigd, en evenzoo </„ en ^^,.

Hieruit volgt onmiddellijk, dat TJ bij verandering van temperatuur

met denzelfden factor verandert als u of v.

Tot juist hetzelfde resultaat voert de formule, door mij in mijn

dissertatie en in mededeeling n^^. 41 '^j afgeleid voor het verschijnsel

van Hall in electrolyten, die geheel overeenstemt met een formule

door Wind 7) afgeleid voor het HALL-effect in metalen. Deze luidt:

') Wied. Anii. 67, p. 717, 189U.

2) Versuch einer Theorie der electrisclieii und optisclieii Erscheinuugen iu beweo-tea
Körpeni. Leiden, IS95.

•') Aim. der Pliysik. 1, p. 566, 1900.

') Wied. Aiin. 66, p. 345 en 545, 1898.

*) ib. p. 563.

«) Diss. (Juli 1S97) p. 1Ü7. In Med. n". 41. (Versl. d. Verg. 28 Mei 1898, p. 53,
Comra. nO. 41, p. 9.) staat de formule voor D met een anderen getallen factor.

') Verh. Kon, A-k. v. Wet. Deel V N". 3, § 17.

13*
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R :=. r (w— ü) dus D = {u— c).

Wanneer u v.n o evenredige veranderingen ondergaan met de tem-

peratuur, verandert ouk hier O met denzelfden faetor. Hetzelfde zou

het geval zijn als u vele malen grooter was dan v of omgekeerd. AVe

zullen daarom voor 't gemak aannemen dat de temperatuurverande-

ring van D door die van u bepaald wordt. Zoowel volgens de aflei-

ding in mijn dissertatie als volgens de theorie van Riecke en die

van DliUDE is:

l ^

u = K— 1)

V

waar K niet van de temperatuur afhangt, / de gemiddelde weg-

lengte en v de gemiddelde snelheid der geladen deeltjes is.

Van de onderstellingen, die men niiuikt omtrent de verandering

van l en v met de tempeiatuur zal nu afhangen welke temperatuur-

faetor u krijgt.

KiECKE stelt:

zoodat de temperatuur- faetor van D wordt

y/T

waarin / de temperatuur in Celsius-graden, 2^ de absolute temperatuur

voorstelt. De formule houdt dezelfde gedaante al stelde men v

strikt evenredig aan [/T^ daar alleen d dan nul wordt.

Passen we nu deze formule eens toe op de waarden voor l>^^, dan

blijken deze met de formule overeen te brengen te zijn wanneer (/:?-|-<5),

resp. /'j positief is. In 't laatste geval beteekent dit dat de gemid-

delde weglengte bij stijging van temperatuur afneemt, wat ook

Kiecke's bedoeling geweest is.

Yerdeelen we het temperatuur-interval van 873 tot 91 (abs.) in

drieën, dan vinden we als gemiddelde waarde van {/j + f^) of /i

373 —2815 0,00549

2845—183 0,00898

183 —91 0,01481

RiECKE zelf berekent ^j uit de verandering- van geleidingsvermoo-en

') Diss. p. 101, KiECKE 1. c. p. 277, Dklde 1. c. p. 575.

-) l.c. p. 573.
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voor warmte en electriciteit bij bismuth tusschen 0^ en 100° C-

waarden voor /^ en ^, echter met behulpvan een betrekking tusschen

(1 en een anderen temperatuur-coefficient, die misscliien niet vrij van,

bcdenkin.i? is, en vindt voor /? 0,00205, voor f>' — 0,0000103, 'dus

/? + r^ = 0,00204

een uitkomst van dezelfde orde van grootte. Ook op zichzelf be-

schouwd kunnen de boven gevonden uitkomsten niet onwaarscliijnlijk

genoemd worden.

Berekenen we echter nu de waarden voor dezen zelfden tempera-

tuur-coefhcient in het magneetveld fiOOO, dan vinden we:

373 _084'^ 0,00382

284^—183 0,00159

183 —91 —0,00207

Het schijnt onaannemelijk, dat in het magneetveld de waarde van

/j zoo geheel anders zou kunnen zijn.

Een Dcrldaring van deze schijnbare tegenstrijdkjheid kan nu ge-

vonden ivorden met behulp van de hypothese^ dat in het magneetveld,

het aantal vrije geladen deeltjes verminderd ?,ron/^, dezelfde hypothese

dus, die een verklaring geven kan van de toename van den weer-

stand in het magneetveld, en van de evenredigheid tusschen longi-

tudinaal-effect en weerstandstoename ^).

In mijn dissertatie heb ik nl. de onderstelling geopperd^), dat

deze vermindering veroorzaakt zou worden doordat de deeltjes met

snelheden beneden een zeker bedrag (laten we zeggen beneden een

kritische snelheid se) in het magneetveld gesloten banen gaan door-

loopen en op deze wijze niet meer aan de overbrenging van den

stroom deelnemen. Het is duidelijk dat de gemiddelde snelheid der

overblijvende, vrije deeltjes grooter zal zijn dan de gemiddelde snel-

heid van alle deeltjes. In onze formule moeten we dus voor v

stellen de gemiddelde snelheid van alle deeltjes, vermenigvuldigd met

een factor g. In een magneetveld v;in bepaalde sterkte heeft de

kritische snelheid .r een bepaalde waarde, welke ik in mijn disser-

tatie evenredig aan ^f stelde. Hoe lager de temperatuur, hoe grooter

het aantal deeltjes met snelheden beneden de kritische. Nemen we
nu voor een oogenblik de snelheidsverdeeling volgens de wet van

Maxwell voor de vrije deeltjes aan, dan blijkt q steeds sneller te

') Zie Vcrsl. Kon Akad. v. Wotensdi. 25 Maart 1899, p. 490. Coniiu. N'\ 4S p. 23.

2) Zie pag. 112.
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klimmen iiaarmate <\e kritische snelheid grooter wordt vergelekeil

met de gemiddelde snelheid van alle deeltjes, m. a. w. 7 klimt

steeds sneller bij daling van temperatuur.

Voor een constante waarde van het magneetveld, dus van -r, kiin

men dit resultaat zeer eenvoudig in de formule invoeren door aan

d een, voor een mngneetveld GOOG vrij groote, negatieve waarde toe

te kennen, waarmede het negatieve teeken van /? + ^^ verklaard

zou zijn.

Bij gebrek aan de noodige gegevens kunnen wc voorloopig nog

niet nagaan in hoeverre onze onderstelling de verschijnselen ook

quantitatief verklaart. We willen echter nog even opmerken dat de

onderstelling voldoende is om ook andere bijzonderheden in het ver-

loop der grootheid D te verklaren.

Beschouwen we daartoe nogmaals fig. 6 en 7.

De afname van J^ bij stijging van de magneetkracht, bij een con-

stante temperatuur, (fig. O) is nu onmiddellijk vorklaard door het

stijgen van a-; immers daar de gemiddelde snelheid van alle deeltjes

constant blijft, stijgt daarmede ook <j. Deze afname is het sterkst

bij de laagste temperatuur: ook dit is verklaarbaar, daar dan de

kritische snelheid grooter is in vergelijking met de gemiddelde en 7

dus sneller toeneemt. Werd de kritische snelheid veel grooter dan

de gemiddelde, dan zou v ongeveer onafhankelijk van de tempera-

tuur worden ; dit zou dus de verklaring zijn van den geringen tem-

peratuurinvloed in sterke velden, en inderdaad waarschijnlijk maken

dat in een zeer sterk veld de waarde van B onafhankelijk van de

temperatuur werd. Een maximum van de grootheid 7> M bij de

temperatuur — 182° C. zou niet verklaard worden, maar een constant

worden zou men kunnen verwachten, daar de kritische snelheid en

daarmede de middelwaarde van v voor de vrije deeltjes evenredig

met M toeneemt, zoodat D ongeveer omgekeerd evenredig met M
zou afnemen, geheel in overeenstemming met onze formule, wanneer

daarin Z>2 = O gesteld mag worden.

Onze hypothese geeft ook eenig inzicht in de reden, waarom de

toename van den weerstand in het magneetveld bij kleine veldsterk-

ten evenredig met een hoogere macht van de magneetkracht is.

Neemt men n.1. de MAXWELL'sche snelheidsverdeeling aan, dan is

de waarschijnlijkheid dat een deeltje een snelheid hoeft, kleiner dan -f-,

evenredig aan |
x"e — ^-d.r'^ voor zeer kleine waarden van .*' kan
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ftlen den factor e-^~ gelijk 1 stellen, en vindt dan dat het aantal der

deeltjes met snelheden kleiner dan x evenredig zou zijn aan de derde

macht van ^, d.w.z. aan de derde macht van M.

De sterke toename van de weerstandsverandering* bij lage tem-

peratuur kan verklaard worden door het dalen van de gemiddelde

snellieid in vergelijking met de kritische snelheid. Ten slotte wijzen

we er nog op, dat, aangezien bij — 182° C. de weerstand door het

magnetisme in een veld 6000 ongeveer in de verhouding 1 tot 3

v(M"gToot wordt, ongeveer ^/s van de vrije deeltjes daarbij hun vrij-

heid schijnen te verliezen. Bij -f 100° C, daarentegen is dit aantal

zeer gering ; tusschen die temperaturen moet dus de grootheid g een

sterke verandering ondergaan. Dit is in overeenstemming met de

groote wijziging van de waarde van /j + (^.

Dit overzicht is uit den aard der zaak nog oppervlakkig en laat

allerlei vragen onbesproken ;
ik meen (H'liter dat het voldoenden grond

oplevert om te mogen aannemen, dat met de invoering van deze hypo-

these in de elektronen-theorie der metalen een stap in de goede

richting is gedaan.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlikgii OiNnes biedt aan Mede-

deeling N'"'. 59" uit het Natuurkundig Laboratorium te Ijciden J

„ IHjdraqen tot de kennis van het qj-vlak van van di<]r Waals". I.

Grafische heliandelimj van de dwarsplooi.

1. Volgens de theorie van van der VVaals is het mogelijk

door een genoegzanm anntal geschikt gekozen waarnemingen met
mengsels van twee bekende normale stoffen de constanten (ajo en

iijs bij VAN DER Waals) te bepalen, met welke de algemeene toe-

standsvergelijking voor de mengsels dezer stoffen kan Avorden opge-

steld, en in 't bijzonder de condensatieverschijnselen door uit die

toestandsvergelijking afgeleide ///-vlakken kunnen worden voorspeld.

Reeds in de dissertatie van Kuenen, die zich o. a. ten doel stelde

de constanten van van der Waals voor mengsels van chloormethyl
en koolzuur te bepalen, werd vermeld dat berekeningen waren uit-

gevoerd om de v^-vlakken voor mengsels van deze stoffen uit de
waarnemingen op te bouwen.

Yrij volledig werden deze berekeningen door mij uitgevoerd voor
de temperatuur bij welke Kuenen zijn meest beiangrijke waarne-
mingen, nl. die over de retrograde condensatie, heeft verricht.

Kuenen geeft voor de moleculaire gehalten aan COg .r = O, ;? = lA,
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;y = V2' ^ = %, X z= \ zijner mengsels de constanten tix, ha-, /?,,

Kr = Tax in de toestandsvergelijking

R^ T Kr
•i \2v-hr T{v-\-/ir)

(p=:(]ruk in atmosferen, r = volume nitgodrukt in hot normaal-

volume, -T=r absolute temperatuur).

Met behulp hiervan berekende ik de vrije energie voor mengsels

van het gehalte .r,

ipa = _. r p dr -f A' T \ ,r% ,r -^- (1 -.r) lo,f (1 -.r)
j

,

(waarbij^) een temperatuur functie in ^ gevoegd kan worden -j) voor

gelijke moleculaire hoeveelheid en stelde ze grafisch voor als in

PI. IF^ fig. 1, waar de abscissen lOOOOO*^ deelen van het theoretisch

normaal-volume en de ordinaten, naar beneden geteld, i/^x in atmosferen

Xhet thoorotiscli normaalvoliime) aangeven, zoodat deze lijuen projecties

op het riJ-vlak zijn van doorsneden van het <//-vlak met vlakken

a- = O, .r= V),, .r = Vo, if
=

'V4., .f =: l (de ir coordinate als bij van
DKK Waals loodrecht op het <//ü-vlak gekozen zijnde). Voor de ge-

halten .r = Ys en a- =z Vs werden zoo goed mogelijk waarden van

«^'jTi
f'j-, /?.r, ^.r bij de dooi KuENEN gegeven waarden aangeslolen,

en met deze eveneens ^//-lijnen berekend.

Uit deze lijnen werden vervolgens afgeleid de projecties op het

.rj//-vlak van de doorsneden van het ip-y]:\k met vlakken r =z eoust.,

die in PI. II fig. 2 zijn voorgesteld en andere hulplijnen getrokken,

welke evenals de projecties er van op het .rt'-vlak in fig. 3 voorge-

steld in de volgende §§ nog ter sprake zullen komen.

liet gelukte op deze wijze werkelijk met de aan de waarneming

ontleende constanten a^- en kr tot een voorstelling van de geiieele

eerste plooi in het geval van Küknen's waarnemingen te geraken.

Ik liad mij echter oorspronkelijk voorgesteld langs grafischen weg

meer Ie kunnen bereiken. Terwijl de condensatievcrschijnselen in

alle bijzonderheden gemakkelijk kunnen worden nagegaan, wanneer

men de binodale lijn en de ligging van de raakkoorden kent (zie

') In (Ic tepkonin^-en is voor ^-ebiuikt 1 -\- 9. '3S3.

cc

') VAN DER Waals Tlu'or. Moléc. p 11.
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volgende Med. § 5^, is de bepaling zoowel van de binodale lijn als van

de raakkoorden zelve uit de toestandsvergelijking langs analytischen

weg, zoo zij al uitvoerbaar is, zeker uiterst omslachtig. Door dit

vraagstuk, uitgaande van de zooeven genoemd grafische voorstellingen,

grafisch volgens do theorie van van der AVaals op te lossen, had

ik gehoopt alle condensatie verschijnselen uit de kennis van een

gering aantal constanten (van der "Waals a^^ ^" ^12, desnoods ver-

meerderd met een paar empirische correctie constanten) numerisch

op de in den aanhef bedoelde wijze voor elk mengsel bij elke

temperatuur te bepalen. Doch dit bleek met groote bezwaren ver-

bonden te zijn.

2. De moeilijkheden, die aan het verkrijgen van een nauwkeurige

numerische oplossing in den weg staan, zijn daarin gelegen, dat

zoowel de door Küenen volgens Clausiüs empirisch gewijzigde als

de oorspronkelijk door van der Waals gekozen theoretische toe-

standsvergelijking niet voldoende nauwkeurig het werkelijk gedrag

der stoffen en mengsels weergeven.

Beproefd werd of soms door uit bij hoogere temperaturen dooi*

Küenen experimenteel bepaalde isothermen met de eenvoudige betrek-

king voor Ramsay voor de verandering van den druk met de tempe-

ratuur, p z= AT -\~ 7>, de isothermen in het labiele deel konden worden

geëxtrapoleerd. Doch dit bleek niet tot het doel te kunnen voeren.

liet is dus bepaald noodzakelijk van een toestandsvergelijking, in

welken ompirischen vorm dan ook, gebruik te maken om uit andere

waarnemingen omtrent mengsels van een paar stoflen de condensatie-

verschijnselen dier zelfde stoffen onder bepaalde omstandigheden te

voorspellen.

Wat nu de door Küenen gebruikte toestandsvergelijking betreft

zoo is daarbij in aanmerking genomen, dat «n en O225 ö^HJl^ ^^1^

door VAN D[':r Waals bij andere ontwikkelingen werd aangenomen,

temperatuurfuncties zijn. De door Küenen gebruikte vorm Tnj-^=J^x

waar Kr = A'n u" -f 2A^i2 ^ (^—-O 4- ^^22 (1—^)" ^) maakt wel dat in

plaats van c?]2, die ook wel een temperatuurfunctie moet zijn, de

meer standvastige I<i2 in plaats treedt, doch de A'12 is evenmin als

de oj2 uit de w^aarnemingen voldoende scherp te bepalen.

En wat de empirische correctie met behulp van Clausius' /?

betreft zoo is niet aan te nemen, dat door deze bereikt zou kunnen

worden het berekenen van den druk der mengsels bij een bepaald

') KuENKN, Moliniicn hotrerteiidc liot oppervluk van va\ dfr Waals voor meiiirsels

Van koolzuur en cliioonnetiiyl. Diss. Leiden 1892, p. 48,
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gehalte, volume en temperatuur, zeker althans niet het berekenen

van den druk bij toestanden als de coexisteereude phasen, met een

nauwkeurigheid binnen de grenzen der waarnemingsfouten gelegen.

Immers voor een enkelvoudige stof geeft die empirische correctie

slechts voor een beperkt gebied verbetering. Veel meer belooft in

deze richting de' rationeele melliode tot het bepalen van empirische

correcties van van der Waals' a en 6, door Reinganum^) in zijne

dissertatie gevolgd.

Ik heb om, los van eenigo toestandsvergelijking empiriscli juiste,

voorptcllingen van waargenomen isothermen te krijgen getracht deze

door reeksontwikkeling binnen do <^Tenzen der waarnemingsfouten

nauwkeurig voor te stellen. Plet onderzoek dat hierop betrekking

heeft is reeds vrij ver gevorderd, zoodat ik daarover spoedig eene

mededeeling lioop te kunnen doen. Het volgende is echter onafhan-

kelijk van de daarbij verkregen uitkomsten bewerkt.

Zelfs wanneer men beschikt over ecne genoegzaam nauwkeurige

reeksontwikkeling of andere empirische voorstelling voor één enkel-

voudige normale stof, uit welke men dan met behulp van twee con-

stante verhoudingen (bijv. die van de kritische drukken en die van

de kritische temperaturen), die voor een tweede met de eerste gelijk-

vormige ^) (d.i. tot de zelfde klasse van stolfen behoorende) enkel vou-

dio-e normale stof voloens de wet der overeenstemmende toestanden

van VAN DER Waals zou kunnen berekenen, zoo blijft het nog de

vraag in hoeverre de ongesplitste mengsels van twee gelijkvormige

normale stoffen aan de Avet der overeenstemmende toestanden voldoen.

Voorshands toch kan betwijfeld worden of dit wel in dezelfde mate

als bij enkelvoudige stoficn van dezelfde groep het geval is omdat

een mengsel in 't algemeen niet mechanisch gelijkvormig met een enkele

stof is ^). Volgens de theorie van van der Waals echter voldoen de

ongesplitste mengsels wel aan zijne wet der overeenstemmende toe-

standen. Wij mogen deze theorie dan ook de theorie der ideale mengsels

noemen. Voor elk mengsel kan volgens die theorie dus door 2 con-

stante verhoudingen, die van de kritische temperaturen Txk en kriti-

sche drukken pxk bijv. van mengsels van het gehalte .r, mits ongesplitst,

uit de isothermen van de enkelvoudige stof berekend worden, of ui.a.w.

de v^-lijn verkregen v:orden uit die der enkelvoudige stof door lineaire

vorgrooting in twee richtingen ^). Daar een bepaald i/y-vlak bij een

') M. Eeinganüm, Theorie u. Aufstell.einer Zustiuulsgleichung. Diss.GöttingenlS99.
-) Kamerlingh Onnes, Yerli. Kon. Ak. v. Wet. Anisterdiim, ISSI pg. U.
=*) Vergelijk ibid. p. 24,

*j Verg. ibid. p, 23.
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bepaalde ^ behoort zijn dus do daarop voorkomenflo «//j^-lijnen (volgens

,^—— Ldv -j-Rt'^x lo<j ,v-^{\-x) lo<i ( l —X) \

Wr iPr r p dv T [ ]

Cprr/, Jtlkx J(pi-n- J/cx' 1

^-> = mj,^~'cj'' '^'' + "'^
j

' ^'^
' + (^ - •') ^"'^ (^

-
'') !

'

waar n en ro de gereduceerde druk en het gereduceerd volume W^

de gereduceerde ipx en C eene zelfde constant voor alle stoffen van

dezelfde groep is ^)), te ontleenen aan de ^//-lijnen voor een enkelvoudige

(gelijkvormige) stof, doch zij hebben betrekking op verschillende

T
gereduceerde temperaturen tx=z— ^).

Txk

In hoeverre mengsels van normale stoffen van dit ideale goval

afwijken is nog niet onderzocht, waarnemingen niet minder omvang-

rijk dan die van Amagat voor enkele stoffen zullen noodig zijn om
deze vraag uit te maken.

Wordt aangenomen dat de mengsels voldoen aan de wet d(U'

overeenstemmende toestanden, zoo blijft het nog de vraag in hoeverre

of men mag aannemen, dat de kritische temperatu:en, drukkingen

(en volumina) voor de mengsels wanneer zij asm de wet der

overeenstemmende toestanden voldoeu met behulp van twee con-

stanten ai2 en il 2 door de vergelijkingen

T — C ^11 '^^ + 2 ai2 er (1 — y) + Oaa (^ — ^V
^

"''' ~
^'hl •'' + ^ ^12 ^' (1 - -O + ^'22 (1 - ')'

^ ap if^^ -]- 2 «]2 ./' (1 — ./) -f- ogo (1 — if)"

r,/, ^ C,{b,, .2 -f 2 h,, ,r (1 - X) + h,, (l - ..)2j

waar Cj, 6*^ en C^ voor alle stoffen dezelfde getallen zijn, kan

worden uitgedrukt, of dat meer samengestelde functies van .r- daartoe

noodig zijn.

1) Verg. ibid. § 4.
. _

'^) De voorwaarden voor tliermodynamisclie gelijkvoriniglieid van verscliillende stoQeii

zijn door mij o])gestel(l in Med. n'. 23. Zittingsverslag 25 Jan. '90. Alleen als aan

die voorwaarden voldaan is, zal ook de in ,r lineaire tein])eralnnrfunelie voor de ver-

schillende temperaturen op overeenstemmende wijze veranderen.



( 204 )

Voor de behandeling- van deze twee laatste vragen bij de proeven

van KuENEN verwijs ik op een gemeenschappelijke mededeeling van

Dr. M. Reinganum en mij zelven ^).

Wat deze proeven van Kuenen betreft zij nog vermeld, dat eene

nieuwe vereffening der gezamentlijke waarnemingen (met behulp van

grafische voorstellingen en van reeksontwikkelingen) in bewerking is,

"wnaruit ook beter dan thans mogelijk is zal kunnen worden opge-

maakt, welke nauwkeurigheid aan deze proeven mng worden toegekend.

3. Keeren wij thans terug tot de behandeling van het gestelde

vraagstuk.

Van twee methoden heb ik daarbij, soms de uitkomsten der eene

met die der andere aanvullende, gebruik gemaakt.

In de eersto plaats worden uit de in § 1 genoemde teekeningen

door constructie andere grafische voorstellingen afgeleid, die tot op-

lossing van het voorges'elde vraagstuk voeren (zie bijv. § 8); ik zal

dit noemen de grafiscJie methode in het platte vlak. In de tweede

plaats werd van het oppervlak van van der Waals werkelijk eeu

model in gips vervaardigd ~) om daarop constructies uit te voeren

bijv. de connodale te bepalen door een met roet bedekte glasplaat

over de plooi te laten rollen. Ik zal dit noemen de grafische mefhoile

met behulp van het model. Bij de eerste methode kan de nauw-

keurigheid, als de toestandsvergelijking p ^= f (o, x, T) eenmaal

gegeven is, zonder materieele bezwaren onbepaald worden opgevoerd.

Het is slechts noodig van gedeelten van het oppervlak, die men
nauwkeuriger wil onderzoeken, nieuwe teekeningen op grooteren schaal

te vervaardigen.

Bij de tweede klimmen de materieele bezwaren, hetzij men mo-

dellen van grootere afmeting wenscht te maken of deelmodellen op

grootere schaal als hulpfiguren aan de oorspronkelijke modellen wenscht

toe te voegen, zoodra men een hoogere nauwkeurigheid wenscht te

bereiken. Men ziet dit terstond in wanneer men er op let, hoe

weinig sprekend de plooiingen zijn waardoor de condensatiever-

schijnselen bepaald worden , wat bijv. voor die in de nabijheid

van het plooipunt bij een beschouwing van PI. I onmiddellijk in

het oog valt.

Bij mijn eerste behandeling van de proeven van Kuenen ge-

bruikte ik alleen de grafische methode in het platte vlak. Naarmate

1) Ditzelfde Verslag, volgende Mededeeling.

'-) Een scliematisch model van liet xj»-vlak is door V.VN OKii Waals veivaardigd en

reeds afgebeeld in Théor. Mol. p. 28.
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echter de nuinerisehe behandeling van het vraag-stuk moeilijker

bleek, won de qualitative behandeling aan waarde.

Zoodra ik dan ook over de hulp van een modelleurj den Heer

Zaalberg van Zklst kon beschikken, heb ik de grafische voor-

stelling in het platte vlak laten omwerken tot een model van het

lp vlak in g'ps. Daarbij dienden mallen volgens de door mij be-

rekende en geteekende krommen ti/x = / (v) en i^-yz= f{x) (zie § 1).

Toen het model — lang 30, breed 20, hoog circa 40 cM. — gereed

was, bleek het ofschoon geschikt om een duidelijk beeld van de

plooi te geven te klein voor verschillende constructies en werd dus

een nieuw gemaakt van de dubbele afmetingen, waarbij van dezelfde

teckeningen werd uitgegaan. Wel is dat grooter model, ofschoon

uitgehold, vi'ij zwaar (ruim 80 K.(j.), doch het bleek zeer geschikt

om allerlei constructies uit te voeren. Door het rollen met de glas-

plaat werd een vrij regelmatige binodale lijn met de raakkoorden

verkregen en kon de ligging van het kritische raakpunt en van het

plooipunt duidelijk worden gemaakt. Yoor de constructie der lijnen

-j^ =/?=const., de driiklijnen, en -rj-^const., de stibstitutielijnen, welke bij

de grafische voorstelling van het platte vlak door het trekken van

raaklijnen waren verkregen, werd bij het model gebruik gemaakt

van een aanslagscharnier met waterpas en graad-

boog (zie fig. 1), hetwelk met de twee tandjes

(1 cM. afstand) op het model wordt geplaatst.

De op het model getrokken lijnen kunnen met

behulp van een net van lijnen v = const. en

X = const. gemakkelijk in projectie worden ge-

bracht. De raakkoorden aan het model werden

door stijve draden voorgesteld.

Fig. 1. Het zoo verkregen model kwam, nagenoeg

overeen met dat hetwelk photografisch op Plaat I is afgebeeld. Er

werd bijv. aan ontleend de fig. 5 op Plaat I van Hartman's disser-

tatie O- Photo's van dit oppervlak werden door mij o.a. bij gelegenheid

van de Naturforscherversammlung te Dusseldorf (1898) aan eenige

collega's aangeboden, evenzoo werden aan een paar belangstellenden

afgietsels van het kleine model en van een deel van het groote

model in de nabijheid van het plooipunt gezonden.

4. Was het uu al voorshands op grond van de in §2 genoemde

1) Ch. M. A. Hartman, Metingeu omtrent de dwarsplooi op het \J/-vlak: van van
DER Waals bij mengsels van cbloormetliyi en koolzuur. Diss. Leiden IS'jy.
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müeilijklieden bezwaarlijk het model nauwkeurig aan de werkelijk-

heid te doen beantwoorden, het kwam mij naarmate het aantal der

toepassingen van de theorie van van der Waals toenam, meer en

meer wenschelijk voor de eigenschappen van de verkregen plooi in

't bijzonder in de nabijheid van het plooipunt nader te leeren kennen

en de grafische afleiding van de connodale, de raakkoorden en de

condensatie verschijnselen thans meer dan tot numerische afleiding

der waarnemingen uit de theorie van van der Waals, te doen

dienen tot toelichting van deze theorie. Hot is toch duidelijk,

dat een juiste kennis van het gedrag der ideale mengsels een

onmisbare gids is bij proefondervindelijke onderzoekingen van meng-

sels. En het zal wel niet zoo heel veel verschil maken of men de

i/y-lijnen bij deze toelichting naar de zijde der kleine volumina van

de werkelijkheid laat afwijken, mits men dit maar op overeenstem-

mende wijze doet. Ik besloot dus het model nog iets te vvijzigen, om

het voor het thans beoogde doel nog meer geschikt te maken.

Daarbij moest er voor gezorgd worden, dat in allen gevalle de

voor de mengsels der enkelvoudige stoffen aangenomen ^//-lijnen streng

aan de wet der overeenstemmende toestanden voldeden.

Doch anderzijds bleef de wensch om de theorie van van der Waals

toe te lichten voor een geval, dat zoo na mogelijk overeenkwam met

werkelijk verrichte metingen — in casu die van Kuknen — gerecht-

vaardigd. Daarom scheen het mij gewenscht de empirische correctie

aan te brengen, gelegen in het opnemen van Clausius I^x in de toestands-

vergelijking, welke opname ook analytisch weinig wijziging brengt

in de meeste ontwikkelingen van van der Waals. Daarbij moeten

'dan de (3x voldoen aan de voorwaarde dat — = n voor alle meng-

sels een zelfde waarde heeft als voor de beide gemengde stoffen.

Yoor een bepaald ip vlak, doet het natuurlijk niet ter zake of

2\ix=^Kx gestold wordt, toch is deze onderstelling in de toestands-

vergelijking van VAN der Waals opgenomen ten einde de laatste

ook bij de waargenomene isothermen voor andere temperaturen te

doen aansluiten en de kritische temperaturen en kritische drukkingen

der ongesplitste mengsels T^k^ p.ch beter af te kunnen leiden.

(De besproken beide em.pirische correctiën hadden bij Clausius voor-

namelijk ten doel beter aansluiting met de dichtheid en de spanning van

den verzadigden damp te bereiken. Het ligt dus wel voor de hand ze

aan te brengen waar wij hoofdzakelijk de behandeling der conden-

satieverschijnselen op het oog hebben.)

Wat Kj. en h^ betreft hiervoor werd vastgehouden aan den (idealen)

vorm van den tweeden graad in ^ van van der Waals.
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Dit alles samenvattende -werd als toestandsvergelijking gekozen

UT K^
V — v—b^ T{v^ftf

h, = bn ^^ +2 b,^x {\-x) + Z»22 (l-^O'

(3=-nb

V uitgedrukt in het theoretische normaal volume.

Wat de keuze der nieuwe waarderi voor «j^, 022, «12» ^in ^13' ^23

ft
en voor w = — betreft, deze wordt nader toegelicht in een gemeen-

b

schappelijke mededeeling met Dr. Rr;iNGAJSUM, dien ik tot mijn ge-

noegen bereid vond het nauwkeurige grafische onderzoek van het

deel van het oppervlak in de nabijheid van het plooipunt, dat op de

figuur 3 van PI. II door den gestippelden rechthoek wordt aange-

geven, met mij te ondernemen. Het oorspronkelijk model werd in

verband met dat gemeenschappelijk onderzoek gewijzigd tot het in

overeenstemming was met de nieuwe gegevens. Voor de daarbij en

bij de in het volgende vermelde constructies betoonde hulp betuig ik

Dr. Reinganum gaarne mijn dank.

5. PI. I geeft een photografische afbeelding van het op deze wijze

verkregen model, genomen van de zijde welke overeenkomt met het

ehlüormethyl. De ijj lijn van zuiver chloormethyl teckeiit zich door de

schaduw duidelijk af en is ten overvloede gestippeld. De diepte in

de plooi komt tot uitdrukking door de schaduw, welke de raakkoorden

werpen. De plastische voorstelling bleek door stereoscopische photo-

grafieen niet zooveel vermeerderd te worden, dat dit opwoog tegen

de meerdere complicatie van voorstelling.

Fig. 1, 2 en 3 van PI. II zijn do in de vorige §§ reeds besproken

projecties op het v^t', ijj-c en xv vlak van op het <// vlak getrokken

lijnen ^). In fig. 2 (projectie op het nip vlak) zijn gestippeld de

projecties van de substitutie lijnen of kortweg de substitutie lijnen^

/dtp \
.

(-— = const. ). In fig. 3 (projectie op het ^v vlak) zijn vol getrokken

de druklijnen ( =p=: const.), gestippeld de substitutie lijnen.

') Ten einde de teekeningen niet onduidelijk te maken is het trekken van een

rechtlioekig coördinaten net, wat ieder, die nnmerisclie aflezingen op de teekeuingeA

wenscht te doen, gemakkelijk kan nanbrengen, achterwege gelaten.
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In fig. 4 zijn gcstipjjcld tic i^ubstitutie lijiieu on vol getrokken de lijnen

voor welke <^ 4- -p(l—.r)— ^ o = //^ = conöt., do pulenlkudlijnm
tt U/ Cl V

van liet tweede bestanddeel. Dit drietal lijnen is volgens de theorie

van VAN DER Waals (ïhéor. Moléc.) voldoende voor de bepaling

van de coëxisteerende pliasen.

Hoe de substitutie- en druklijnen veikregen worden is in § 3 ver-

meld. De grafische bepaling op hot model werd daarbij gecontro-

leerd rnet die in het platte vlak.

6. Met een enkel woord' dient nog vermeld te worden hoe de

potentiaal lijnen bepaald zijn, zoowel door constructie in het platte

vlak als door constructie op het model. In het eerste geval

ging ik uit van de figuren 1 en 2, PI. II, met behulp van welke men de

doorsnede aangeeft van het ip-\\ak met platte vlakken gaande door

de lijn v—0^ j=i 1,000 (de ip-ns aan de zijde van het chloormethvl).

Slaat men O in fig. 1 het ^v-vlak met de daarin getrokken lijnen

.1- = const. =^ A^x = B enz., (de projecties der <//^-lijnen) om de v-as

neer op het </^v-vlak, het vlak van teekening, zoo worden de doorsneden

«, b enz. van de zooeven genoemde vlakken, gelegd door de lijn

^=: 1,000, ü=:0, met het ./v-vlak, in het vlak van teekening neerge-

slagen, aangegeven door stralen gaande van uit het punt ^=1,000, üz^O,

wier snijpunten oa, ojj met de neergeslagen lijnen ^i; — J, .i- = 5 enz.

de waarde van v aanwijzen voor het snijpunt «^, ai>, enz. van het vlak

a met de lijnen 'i^a, ipB enz. De lijn door dit snijpunt in figuur 1

(de teekening) loodrecht op de v-as getrokken bepaalt dus door de

snijding met de <//^-lijn de waarde van de loodrechte hoogte boven

de y-as , voor het punt Aa' in de neergeslagen figuur, terwijl

.de waarde van v voor dit punt in de neergeslagen figuur ge-

vonden wordt door de uit .f =1.000, v := O naar Aa getrokken

straal neer te slaan op de r-as. De punten Aa\ Ba' enz. geven

vereenigd de neergeslagen schuine doorsnede a'. Men trekt nu

uit eenzelfde punt //o op de ^-as (lijn ^v == 1,000 ü = O voor het <//-vlak,

= voor de teekening, op fig. 1) raaklijnen aan deze neergeslagen

schuine doorsneden, a', 6' wier raakpunten //„', /z^-, ^if^< de oradelijn

;f =:1,000, r = O op het vlak van teekening neergeslagen raakpunten

van een door het punt Uz gelegd plat vlak met het ip-xhik zijn. De

coordinate ipm' van f-fa> in de teekening is ook de coordinate if^i^a van

het raakpunt in de weder in haren oorspronkelijken stand gebrachte

1) De teekening met deze constructies, een weinig overaichtelijk tiguur met veel

lijnen, kan hier achterwege blijven.
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TT

doorsnede met het vlak «, terwijl de abscis y^t„, afgepast op den straal

a de ligging' van de projectie in het ^f-vlak van liet raakpunt //«

aangeeft. De punten //„, /z^, . . . worden dus door een vloeiende

lijn vereenigd tot de potentiaallijn voor de waarde ft. De verschil-

lende lijnen, verkregen door de laatste eonstructiën met verschillende

waarden van u te herhalen, geven de schaar van potentiaallij nen in

het .ïi7-vlak, hg. 4 PI. II, waarbij de ï^-as van fig. 1 wederom i'-as

en de i/'-as van fig. 1 als ;*?-as te beschouwen is.

De constructie met behulp van het model is hieruit onmiddellijk

afgeleid. Gebruik wordt gemaakt van een stangpasser met stiften,

lang genoeg om de constructie ook binnen de plooi voort te kunnen

zetten. De eene stift heeft den gewonen vorm en wordt geplaatst

op het uiteinde van een stang in

de lijn .i- = 1,000 v =z O verschuif-

baar opgericht en eindigende ter

hoogte //. De andere verschuifbare

stift heeft den vorm van een vork

(zie fig. 2), waarvan de twee tan-

Fig. 2. den (onderlinge afstand 1 cM.)

liggen in een rechte lijn met de punt van de vaste stift. Door bij

verschuiving van de vork te zoeken waar beide tanden op het model

rusten, vindt men de plaats waar een raak i ij n aan het vlak gelegd

gaat door het punt //. Om de projectie van de op het model gevonden

potentiaallijn te verkrijgen wordt weder gebruik gemaakt van het uit

de lijnen v = const, ;*• = const, op het */'-vlak gevormde net.

7. De ontworpen figuren schijnen mij wel geschikt om een bij-

zonder heldere voorstelling van de thermodynamische eigenschappen

der mengsels volgens de theorie van van der AVaals te verkrijgen.

Er zijn vele eigenaardigheden in den loop der verschillende lijnen

op te merken. Slechts op enkele zal ik hier de aandacht vestigen.

De grensvormen van de druklijnen zijn voor zeer groote volumina

rechte lijnen dwars over het vlak, evenwijdig aan de ^ as ;
bij kleine

volumina nadert de vorm weder tot een rechte lijn, doch in dit geval

is de algemeene richting daarvan eenigszins hellend ten opzichte van

de .<• as. Dit volgt onmiddellijk uit de theorie. Het buigpunt van de

druklijnen door het plooipuut ligt van de vloeistofzijde af gerekend

verder dan het plooipunt (deze eigenschap werd mij vroeger door

VAN DKR AVaals mondeling medegedeeld).

Door de eindpunten van een raakkoorde gaan een zelfde druklijn,

substitutie lijn en potentiaallijn (waarvan men zich kan overtuigen

door de calque van de eene figuur op de andere te leggen). Ook gaat

14

Verslai^en der Afdecliag Natuurk. Dl. IX. A». 1900/1.
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door (leze punten nog de potentiaallijncn voor liet eerste bestanddeel.

Dit zijn de grondvoorwaarden door van dkr Y/aals opgesteld.

De druklijn raakt aan de raakkoorden in het kritisch raakpunt.

Hierop is door Hartman gewezen (Meded. jSo. dG).

De snijpunten van de theoretische en de experimentcele isothermc

liirsren nao-enoeiï on een reelite lijn gaande door het kritisch raak-

punt. Het bnigpunt van de drnklijnen in liet lahiele deel ligt even-

eens op een weinig van een rechte afwijkende lijn naar de zijde

der kleine voluniina; evenzoo ligt ook het kritisch punt van het

ongesplitste mengsel naar de zijde der kleine volumina, ten opzichte

van het snijpunt met de experimentcele isotherm (verg. Hartman

noot Procecdings, Comm. N°. 56).

De snbstitutielijnen loopen voor groote volumes evenwijdig aan de

V as. Voor kleinere volumes beginnen zij af te buigen naar de plooi,

deze inbuigijig wordt eerst grooter naarmate zij dieper in de plooi

vallen, bereikt een maximum en neemt dan weder af naar kleinere

waarden van x. Het laagste punt van den knik valt buiten do plooi.

De substitutielijn van het plooipunt omhult de connodale, volgens

door Korteweg gevonden eigenschappen, en vertoont een buigpunt,

dat van de zijde der kleinere volumina binnen de plooi komt. Zij

snijden de drnklijnen binnen de eonnodale. De uitspreiding van

hun algemeene richting in de })looi komt het meest overeen met die

der raakkoorden.

De algemeene richting der potentiaallijnon voor grootere volumina is

schuin over het ip vlak van de zijde der kleinere volumina en kleinere

gehalten naar de zijde der groote gehalten en groote volumina. Naarde

plooi toe vertoonen zij een inbuiging, die sterker is dan die der sub-

stitutielijn en bij het doordringen in de plooi zeer snel in scherpte

toeneemt, zoodat zij evenals de druklijnen buiten de grenzen van het

vlak treden. Het laagste punt van de inbuiging ligt binnen de plooi.

De grootste uitbuiging naar het plooipunt toe van de substitutie-

lijnon en van de potentiaallijncn komende van de zijde der groote

volumina binnen de plooi ligt met de grootste uitbuiging van de

druklijnen aan die zijde ongeveer in de as van de parabool door

welke de projectie der eonnodale bij benadering (in andere opzichten

beter door een hyperbool) wordt voorgesteld.

8. Bc bepallny der coexlsteercnde plia^cu door <jrap.sche oplosslny in

liet platte vlak. Er is reeds gewezen op de moeilijkheden, die nauw-

keurige grafische oplossingen met behulp van het model medebrengen.

Deze ondervindt men in liooge mate bij het bepalen van de eonno-

dale met behulp van het rollen van een met roet bedekte glasplaat
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over het model, welke oonstuctie overigens de meest onmiddellijkG

uitdrukking' van de door VAN dek Waals gevonden o[)lossing van liet

vraagstuk is. Nauw merkbare afwijkingen in het oppervlak hebben

een grooten invloed op den loop dezer lijn. Het is dus wenschelijk

de connodale en de raakkoorden ook te kunnen bepalen door eene

constructie bij welke enkel in het platte vlak geteckend behoeft te

worden ^). De in de vorige §§ besproken grafische voorstellingen doen

daartoe het middel aan de hand. Immer keeren wij terug tot de

door VAN DER Waals opgestelde voorwaarde voor de coëxistentie

van twee phasen nl.

(/i/'\' f(^^ip\" /(^(P\' /dtp\"
,

J^J ^KéTj ' [tJ = [Tv)
' '"' = "'

'

waar ' op de eene, " op de andere phase betrekking heeft, zoo leeren

wij de coexisteerende phasen kennen als zulke, voor welke //2 opgevat

als functie van t' en -r "voor derzelide waarde van -r- en -r
iLe do (IV dx

twee malen dezelfde waarde heeft.

Gaan wij nu na hoe een /n-z = const.-lijn loopt door het krom-

lijnige net der druk- en substitutie-lijnen in de ocv projectie en

vervormen wij dit kromlijnig net tot een, hetwelk rechtlijnig en

rechthoekig is en waarop langs de ordinaten as een geschikte functie

dtp . . duj
van — langs de abscissenas een geschikte functie van —- is uitgezet,

dx
° * do °

'

zoo zal de /^-lijn bij deze vervorming worden tot een lusvormige

dtp dqi

figuur, waarvan het dubbelpunt valt bij de waarden van — en—

,

do d X

die overeenkomen met gehalte en volume van de coexisteerende phasen.

In de fig. 3 is voor liet voorstellen van //g als ordinaat eene zoodanige

functie van — , 6==:y( —
)
gekozen, dat de substitulielijn behoorende

bij gelijkmatig opklimmende waarden van deze s voor groote volumina

in het .rf-vlak op gelijke afstanden loopen. Eenvoudigheidshalve is

om s op deze wijze te bepalen niet een co groot volume, voor hetwelk

1 dt/'

RL' dx

1 di^

-, , RT ax

1) RiECKE, Ueber die Ziistaiidsgleichung von Cl.vusius. Wied. Ann. 54, p, 739,

])eluindelt gratisch de coexisteerende phasen vaii een enkelvoudige stof en vermeldt

pag. 744 dat men met behulp der thermodynamische potentiaal dit op een dergelijke

wijze voor mengsels zou kunnen doen.

14*
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-Il

-CJC,

Fig. 3.

fuuctie van — zou i>ekozcn kinmoii word(3ii ly = —
dv \dv J

zou zijn, genomen, nuiar het volume aan het eind der teekening

(0,034) %. 3 PI. II, waar dus de waarde dir^>ct kan worden afge-

lezen. Zij wijkt niet veel van die voor een co groot volume at'. Als

1

— zoo-

V
dat wij ons dan zouden voorstellen dat voor groote volumiua de druk-

lijnen behoorende bij gelijkmatig opklimmende waarden van deze xo op

gelijke afstanden loopen. Om de waarde echter direct op de teekening

fig. 3 PI. II te kunnen aflezen, is gekozen die functie van p, welke

voor X = O, u wordt. De vorm der gesloten lussen in bovenstaande

fig. 3, op deze wijze verkregen, toont nog kleine onregelmatigheden, die

aan gebreken in de nauwkeurigheid der constructie zijn te wijten. Ik

achtte echter de figuur van genoegzaam belang om haar reeds in onvol-

komen vorm mede Ie deelen. Een deel van de lusvormige figuur voor

kleine gehalten van de meest vluchtige stof wordt in het hier behandelde

geval door de lijn s =: O afgesneden. De lijn, die de dubbelpunten

verbindt en die dus den druk voor coëxisteerende phasen als functie

van de siibstitutiepotentutal — bepaalt, is in deze figuur een rechte

lijn. Daar de substitutie- en de druklijnen behoorende bij gelijk-

matig opklimmende waarden van w en « in het .ru-vlak voor groote
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voVumina een nagenoeg* gelijkmatig rechtlioekig net vormen, zal du^

ook voor groote waarden van fle volumina de connodale in het 'r-vlak

nagenoeg een rechte lijn zijn. Bij deze nitkomst kan ik opmerken,

dat VAN DER Waals volgens eene mondelinge mededeeling nit de

theorie heelt afgeleid, dnt de coniiodale voor de plooi in welke de

hier onderzochte overgaat bij 9°. 5, do temperatnnr waarbij de proeven

van Hartman verricht zijn, aan de zijde der groote volumina nage-

noeg een rechte lijn zou moeten zijn, hetgeen werkelijk door die

proeven vrij wel bevestigd wordt.

Dit blijkt uit de volgende door Dr. Hartman vervaardigde tee-

kening, fig. 4 waarin de projecties der connodale lijn met de raak-

koorden voor 9°,5 zijn voorgesteld; ter vergelijking is de plooi op

het in deze Mededeeling behandelde overzichlsmodel (nagenoeg die

van Kuenen) op dezelfde schaal in de teekening opgenomen.

.^.-i-(->
'^

C:6co

Fio-. 4.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Mede-

deeling N". 59^ uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden.

Dr. H. Kamerlingh Onnes en Dr. M. Retnganum: „ Bijdrmien

fot de hennis van het ip-vlak van van der Waals" IT. Ilrt

(jedeeltf. der divarsplöoi in de nahijlieid van het plooipunt hij

KüENen 's proeven over de retrograde condensatie.

1. Het belangiijkste deel van een dwarsplooi in het <//-vlak van

VAN DiiR Waals is wel dat in de nabijheid van het [dooipuut. Voor
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liet onderzoek van dit deel is ecliter een gTootcie nauwkeurigheid

noodig- dan met welke bij het uitvoeren van het in Med. N°. 59"

b(ischreven model van de geheele plooi en van de daarbij bohoorende

constrncties kon worden volstaan.

In het volgende geven wij voor het op fig. 3 en 4 van PI. Il door een

rechthoek aangegeven deel van het oppervlak een voorstelling, berus-

tende op meer nauwkeurige berekeningen van p (in 5 decimalen) uit-

gevoerd voor minder uiteenloopende w^aarden van x en v, met behulp

van dezelfde toestandsvergelijking, die ook aan het overzichtsmodel ten

grondslag werd gelegd.

De gronden waarop deze toestandsvergelijking bij de in het vol-

gende bedoelde toelichting van de theorie van van der Waals
werd gekozen zijn in § 4 van Med. N". 59" uiteengezet, hier hebben

wij nog aan te geven op welke wijze de in die vergelijking voor-

komende constanten zijn verkregen, cu in hoeverre door deze keuze

van constanten de aangenomen toestandsvergelijking met de waarnemin-

gen van KuENEN kan worden overeengebracht. Twee vragen treden

daarbij, gelijk in § 2 Med. N*^. 59" is uiteengezet, op don voorgrond:

In hoever stemmen de door Kueken onderzochte mengsels overeen

mot de wet der overeenstemmende toestanden en in hoeverre kunnen

de kritische grootheden der ongesplitste mengsels met de formuien

van den tweeden graad van van der AVaals worden voorgesteld.

2. Ten einde hierover een oordeel te verkrijgen kan men op de

waarnemingen van Kuenen niet onmiddellijk de gewone methode

toepassen om met behulp van de kritische grootheden do gereduceerde

waarden van druk en volume en temperatuur te berekenen. Immers

de kritische temperatuur van de niet gesplitste niengS3ls (het punt

K in figuur 3 PI. lY) ligt volgens de thiorie van van der Waals
in het labiele gedeelte en is dus niet waargenomen.

Ook Raveau's methode om de logarithmen van druk en volume

als ordinaten en abscissen uit te zetten en dan het systeem van

isothermen van de beide stoffen door verschuiving evenwijdig aan

zichzelf tot dekking te brengen, voert in ons geval zelfs niet bij

benadering tot het doel. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan

de beperktheid van het gebied, waarover zich ieder der isothermen

uitstrekt. Die stukken van isothermen, welke men in teekening kan

brengen, vertoonen slechts weinig in 't oog springende krommingen

en loopen nagenoeg- evenwijdig. Men heeft dus te veel speelruimte

bij het verschuiven, zoodat het niet mogelijk is de juiste ligging,

waarbij h(;t cene stelsel o]) liet andere past, scherp genoeg te bepalen.

Derhalve kan men de veiJKtuding van de kiitische temporaturen
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Van twee o)) deze wijze tot dekking gebruclite isothefmcn slechts

zeer ruw als de veihouding van de daarbij hooiende kritische tem-

peraturen beschouwen; hetzelfdf; geldt van druk en volume.

Het ligt voor de hand het product ;n', dat ook overigens voor hel

onderzoek der isothermen van zooveel belang is, in jdaats van den

druk zelf te gebruiken, voor een zelfde temperatuur %pü als functie

van lo<jv uit te zetten en door verschuiving van de kromme /o./ ^jt? 1=

filoqv) de verhoudingen ' ' (of wat hetzelfde is ^ -) eenorziids en

log anderzijds te bepalen. Dit blijft echter nog verschuiving van

het net in de richting van belde coördinatenassen onderstellen en

geeft daarom weder te veel speling.

Men kan zich van de verschuiving in de richting van een der

.. , . P^ ^

assen vrij maken, wanneer men niet log pv maar —;, hetwelk bij

moleculaire hoeveelheden voor overeenstemmende toestanden dezelfde

waarde heeft, uitzet. Yoor groote volumina heeft deze grootheid de

waarde 1, voor den kritischen toestand ongeveer 0,29.

Bij toepassing van deze methode bleek het, dat het niet mogelijk

pv
was de schaar van —y^ lijnen van de eene stof met die van

de andere volledig tot dekking te brengen. Er vertoonden zich

onregelmatige afwijkingen, welke men waarschijnlijk voor een groot

deel aan waarnomingsfouten mag toeschrijven. Daardoor bleef ook

thans een zekere speling in de verschuiving over en werden de

grenzen gezocht binnen welke de bedekking bevredigend mocht

worden genoemd.

De verhouding der kritische volumina volgt onmiddellijk uit de op

elkaar vallende log u, die verhouding kon dan ook slechts tusschen

de zooeven genoemde grenzen worden ingesloten.

De verhouding der kritische temperaturen wordt geleverd door de

temperatuur bij welke twee tot dekking gebrachte lijnen be-RT
iiooren, zoodat ook deze slechts tusschen grenzen kunnen worden

ingesloten, terwijl van de kritische drukkingen, die men met behulp

van CpkVk — Tk, verkrijgt, hetzelfde geldt. Voor C werd de waarde

die Amagat voor koolzuur gevonden heeft, genomen.

Do volgende tabel bevat de uitkomsten van deze bewerkingen.

Uitgaande van /)/,i
— 72.9, r/,2 = 0,0042G, 7/,2 = 304.35 voor koolzuur

volgt
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Gehalte aau

CH;,C1.
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de kritische tempcMiituren en drnkkingen der ongcsplitsie mengsels

uit het geheel der waarnemingen van elk mengsel iets af Ie leiden.

Daartoe vinden wij een middel in de vergelijkingen, die Kuenkn
Jieol't opgesteld en die voor elk mengsel zoo goed mogelijk het geheel

der waarnemingen uitdrukken, van welke vergelijkingen wij echter

eerst geen gebruik wenschten te maken, om zoo onbevangen mogelijk

uit de waarnemingen zelve ons een oordcel omtrent de vragen die ons

liier bezig houden, te vormen. Het laat zich echter ook al weer niot

verwachten dat men de kritische grootheden goed kan bepalen, daar

bijv. voor a door KuE^'EN niet voor alle mengsels eenzelfde tempe-

ratnurfunctie genomen wordt, en daar bij de extrapolatie ver van het

kritisch puTit gelegen toestanden, welke op de vaststelling van de

vergelijkingen van invloed zijn geweest, door de gebrekkige toestands-

vergelijkingen een foutieven invloed verkrijgen kunnen.

Echter mag het als een bevestiging van onze gevolgti'ekkingen

uit de overdekkingen beschouwd worden, wanneer zij ook uit deze

vergelijkingen kunnen worden afgeleid.

Wat dan in de eerste plaats het voldoen aan de wet der overeen-

stemmende toestanden betreft, zoo zou uit het niet overeenstemmen der

welke door Kuenen gegeven worden

ni = 1,40

n\~ 1,26

n^l = 1,38

7?o = 1,09

de gevolgtrekking moeten worden gemaakt, dat de onderzochte meng-
sels niet aan de wet der overeenstemmende toestanden voldoen i). Deze
gevolgtrekking verliest aan waarde, wanneer men overweegt, dat

Kuenen h^ eenigszins willekeurig heeft aangenomen. Zoowel dit als

de keuze van verschillende temperatuurfuncties voor a moest invloed

hebben op de gevonden waarden voor /:?, en al mag nu wel

worden aangenomen, dat het verloop der waarden van n wijst op

een eigenaardigheid in de nauw verwante grootheden b en /V, zoo

kunnen zij toch aan de gevolgtrekking, dat de mengsels minder

goed dan de eenvoudige stoffen aan de wet der overeenstemmende

toestanden voldoen, slechts een zeer geringen steun geven.

verhoudingsgetallen
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I.ateii wij tlicUis luigaan wat uit de vergelijkingen van RueneK

volgt voor de kritische volumes en tempGraturen.

Vxl.: Tkx Tut.

1

>/2

Va

O

Ü. 00725
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geg'ovene getallen. De temperatuurwaarden zonder haakjes in de

zooeven g-egevon tabel zijn berekend met ^vaarden van a verkregen

door interpolatie tussehen de door Kuknen voor verschillende tempe-

raturen afzonderlijk opgegeven waarden van a.

Alleen voor het tweede mengsel wordt een waarde van Tji — 7/_.

gevonden, die aannemelijk is, nl. 20°, maar het is duidelijk, dat dit

verschil niet negatief kan zijn als bij ^ = ^4 of nul als bij ;r = V2 op

deze wijze zou gevonden worden. De waarden uit Kuenen's ver-

gelijkingen kunnen dus niet voor of tegen de met behulp van de

methode der bedekkingen gevonden waarden worden aangevoerd.

Andere gronden, dan die gelegen in de te voren besproken afwij-

Jvingen van het kritisch volume, kunnen dus voorshands niet worden

aangewend om den twijfel te wettigen aan de mogelijkheid om
de kritische grootheden der ongesplitste mengsels in het geval der

proeven van Kuenen uit te drukken door de formules, welke van
DEK Waals voor de kritische grootheden van ongesplitste mengsels

heeft gegev^^n, daarbij met KuEKEN stellende Ta^ = K^.

§ ;>. Ten einde nu voor /^i, /^i2i ^Qs» ^11» ^i 2' ^'22 i" de vergelijking.

E T K,
P =

v—hx ^X'^ + »* M'

K,. = A'11 x^ + 2 A'i3 X ( l ~x) + A32 (1 -af

h, = hu ,.2 + 2 b,, ,v{l-x)-\- b,2 {l-^>f

{j>, druk in almosferen, v volume uitgedrukt in het theoretisch

normaalvolume, U gasconstante, T absolute temperatuur, a^ moleculair

gehalte terwijl voor n werd genomen 1. 4(5 10) waarden te verkrijgen,

die zooveel mogelijk zich aansluiten aan Kuenen's proeven, werd

ongeveer aansluitend aan de uit de overdekking gevonden kritische

volumina een lijn in den tweeden graad getrokken, waaruit bnihu en

^22 werden gevonden. De kromming Averd naar de .r-as toe gekozen,

omdat dan een waarde voor K^^ gevonden kon worden, bij welke

Kr duidelijk van den tweeden graad was. Gerechtvaardigd is dit

daar de ten slotte veikrogen vergelijkingen de isothermen van Kup:nen

nog binnen 2 pCt. voorstellen.

Vervolgens werd voer de bepaling van de «'s uit gegaan van de

waargenomen kritische raakpuntstemperatuur bij het mengsel .f= V2-

Nu het verschil T^ii— T^t uit de waarnemingen niet met eenige

zekerheid kon worden afgeleid moesten wij ons tot eene schatting-

bepalen.

Volgens de uitkumsten van de grafische bepaling van de connodale



( 220 )

op een vroeger geconstrueerd overzichtsmodel, (zie de daaraan ontleende

figuur van Hartman (verg. 59" § 3)), ligt de kritische temperatuur

van het ongesplitstc mengsel lager dan het plooipunt en hoewel de

plaats Vlij onzeker blijft, meenden wij het op den duhbolon afstand

te mogen zoeken.

Voor het beoogde doel kwam het ons in allen gevallen vokloende

voor van de kritische raakpuntstemperatuur bij het gehalte V^,
'7°

J»f

te trekken. Met T/^i— 7° — T^.j, 7).„ en Tj.^ konden nu K^^, K^c,,

7^22 berekend worden.

Toen ons model voor liet deel van het oppervlak in de nabijheid

van het plooipunt vervaardigd was, bleek, dat bij het onderstelde

ideale mengsel Ty^j— T/vj ongeveer 19° bedraagt, hetgeen van het

eerst aangcnomene afwijkt in den zin van wat uit de waarnemingen

van het mengsel V2 was afgeleid (nl. door de bedekkingsmeiliode

30°, uit de vergelijkingen van KuENKN 20^).

In het volgende tabelletje zijn de gevonden constanten en de

daaruit afgeleide kritische grootheden vereenigd.

i\ji = 0.276
/>ji
— 0.001 in;}

/^i2 = 3.314
/>i2
= 0.000893

A'22 = 2.176 ^22 = 0.000780

.r=0

^' = V4

X = V2

X = 3/4

x= 1

n.
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W\]'dk in de nabijheid van het plooipunt zoo spiekend mogelijk en

daardoor de bepaling- van de connoile en de raakkoorden zoo nauw-
keurig mogelijk te maken.

Daar nu het oppervlak bij het plooipunt zich slechts weinig van

het raakvlak verwijdert, zal een vergrooting van <//, w^iarbij de ver-

schillen *//'=(/'

—

ipc, wanneer wij ipc de waarde van ip voor punten

in het raakvlak gelegen bij dezelfde waarde van x en v noemen, in

dezelfde verhouding vergroot worden, onafscheidelijk daarvan zijn,

dat het oppervlak in zijn geheel een sterk vergroote helling ten

opzichte van het .<• i7-vlak verkrijgt, waarvan weder het gevolg zou

zijn, dat om de kromming goed tot uitdrukking te brengen het model

in de x- en «^-richting, bij dezelfde afmeting in de v^richting, slechts

beperkte afmetingen zou kunnen hebben. Wij hebben deze moeilijkheid

ontgaan door een model te vervaardigen, bij hetwelk de behoorlijk

vergroote waarden tp" van ip — ipc bij u; en v als onafhankelijk

veranderlijken rechthoekig op het w-vlak zijn uitgezet. Op deze

wijze wordt de algemeene scheeve ligging van het oppervlak ten

opzichte van het v d'-vlak geëlimineerd, en kan men tp — t/c zooveel

vergrooten als de grootste afmeting, die men aan het model in de

lp coordinate wenscht te geven toelaat, waardoor de krommingen op

de gewenschte wijze duidelijk worden. Het raakvlak aan dit model

tot V =z ctj voortgezet gedacht, zou voor .< = 1/3 en voor u = 00 worden

een vlak hellende op het ^t' u vlak, met de hellingstangenten « en b

terwijl het in dat geval bij het ip-\\dk evenwijdig aan het .i- u-vlak

zou zijn.

ip^ iu lp' = ip — ipü is een lineaire functie van u! en v. Dat het

toevoegen van een lineaire functie in x op de eigenschappen, die

bij de thermodynamische beschouwing van het ip-xhik in aaumerkino-

komen niet van invloed zijn, is reeds door van der Waals aanoe-

toond. Ook wat een lineaire functie van v betreft is dit het oeval.

Stellende ip ^=. ip -\- au -\- lx wordt

dip' _ dip

dx dx

dip' dip

dx do

,
,

dip' dip' dip dip
/'l =(U—v- X — =ip—v X -~ = ,1^

dv dx do dx

,
, dilj'

, , , ^
dtp' div dip

u.: = ip'-v ~] + (l-.^•)— =:ip-v^Jr (l-
^)/ = //2 - ^ .

do dx do dx
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nr 11 1 • i- 11.- ^'^^ ^'^^

Voor den Joop der projectic^s van do lijnen =:: const. = cunst.
dx de

ifi = const. ^/2 = const. ap hot .rr-vlak is het onverschillig* of ieder

met een constante grootheid verin ecrderd is, bi] //^ bestaat zelfs geen

verschil tusschen de beide waarden der grootheden /^i en iii'.

Wat de voor de constructie van liet model on voor de teekeningen

gebruikte waarden van fu" betreft, zij nog opgemerkt, dat zij in

verband met do absolute waarden van i^j welke in het overzichts-

model van de geheele plooi (zie Med. 59") zijn gebruikt, door de

volgende vergelijkingen worden bepaald.

ip" = — 3178G
v-
— 0,25 v + 4S000 .r — 164780

V

— ip = ( 2^dv— R T{iv Ig X 4- (1— .r) hj \—x) + 9.4383.

co

§ 5. Plaat III geeft een photogi-aphischo voorstelling van het detail-

model waarop do connode en de raakkoorden zijn aangegeven, de diepte

van de plooi wordt door de schaduw der raakkoordelijnen duidelijk

gemaakt. Fig. 1 en 2 PI. lY geven de doorsneden yj",r^==fiv) en

ip\=f{x). Verder geeft PI. IV fig. 3 de druklijnen —- = con-
do

. . ... ^ip"

stant en de substitutieii^nen = const., fig. 4 de druklijnen en
dx ' * ^

de potentiaallijncn ^// =: t^j =r const. (alles op het ü.f-vlak). In de

beide laatste figuren is .* ordinate en r, in 1 00000^' doelen van het

theoretiscli normaalvolume, abscisso.

Op fig. 3 en 4 is met een streepstippellijn getrokken de connode

;

door een schaduw is aangegeven tot hoever de onzekerheid van deze

lijn ongeveer reikt. Wat betreft de juiste plaats van F op de con-

node, deze is nog vrij onzeker. Een detailonderzoek als het voor-

gaande zou nu weer moeten worden uitgevoerd met betrekking tot

een beperkt gedeelte rondom P. Een dergelijk onderzoek van de

beide doelen rondom de twee raakpunten van een raakkoorde zal

omtrent de juiste ligging dier raakkoorde meerdere zekerheid kunnen

verschaffen. Zoo kan ook hot punt E nog beter Avorden vastgesteld.

Men mag aannemen dat vrijwel verkregen is het verschil xm—xtk
van het kritisch raakpuntsgohalte en van het plooipuntsgehalte

bij de temperatuur T = 373°. Hieruit kan men door een betere

schatting meer geschikte Avaardon afleiden voor het verschil

Tr^/„— ^^K^/ij hetgeen door ons aan do afleiding van a^o enz. werd
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ten grondslag" geleegd, waardoor dan weder waarden voor «12 ^nz.

gevonden kunnen worden, met welke een nadere aansluiting aan

Küenkn's proeven in de nabijheid van het plooipunt is te verwachten.

Wanneer wij met behulp van

de graphiseh gevonden connode

nu de eondensatievcrschijnsclon

volgen voor een mengsel met

gehalte x tusschcn het plooi-

puntsgehalte xpx en het kritisch

raakpuntsgehalte xnj., zoo zal

dit ons eene voorstelling geven

van Kuenen's waarnemingen

bij 108° en het gehalte 0.41,

deze voorstelling zal echter slechts

eene benaderde zijn. De bijgaande

figuur 6 is verkregen door de

5o

Fia;. ü.

de dampzijde) tot de raakkoorde

verhouding -:;—= van een der

stukken waarin de raakkoorde a

door de lijn, die het gehalte x aan-

geeft voor hetwelk men de con-

densatie verschijnselen onderzoe-

ken wil, verdeeld wordt (dat aan

— welke verhouding het aantal

moleculen aangeeft, dat in vloeibaren toestand is — op de fig. 4 van

PI. IV voor elke a af te lezen, en hieruit door vermenigvuldioino-

met z'.r, het vloeistofvol unie aan de raakkoorde a te bepalen. In de

figuur ^) is als ordinaat de lijn uitgezet, die het vloeistofvolume aan-

geeft, en als abscis het totaal volume.

De gestippelde lijn geeft de lijn van Küenen aan. Het gehalte

voor hetwelk de constructie is uitgevoerd is zoo gekozen, dat het

begin en het einde der condensatie in dezelfde verhouding staan als

bij de waarnemingen van Kuenen.

Door de waarden van den druk bij de snijpunten der raakkoorden

in fig. 4 van PI. IV af te lezen, vinden wij dat de druk bij de

condensatie nagenoeg lineair met het totaalvolume verandert. Dit is

ook bij de proeven van Kuenen vrijwel het geval. Ook de grootte

van den druk stemt vrijwel overeen. Terwijl Kuenen eene toename

van 73,5—83, <S vindt, volgt uit onze figuur eene van 78,6—93,2.

*) Verg. ook de ligiiur voor tle retiogiade condensatie bij mengsels van koolzuur en

waterstot van Verschaffelt, Med. N". 45, tig. 2 op de Plaat (Versl. d. Verg. 21 Dec. '98).
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Natuurkunde. — De Heer Kami^rlingh Onnes biedt aan Mede-

deeling N^. 60 uit het Natuurkundig- Laboratoiium te Leiden:

Dr. H. Kamerlingh Onnes en M. Boudin, y^Ocer hd meien

van zeer lage temperaturen. III. De ^pami'uKjscoef(kient van

zuivere ivaterstof tusschen 0° en 100°."

15. Zeer zorgvuldige bepalingen van den spanningseoëtiicient van

zuivere w^aterstof als door een van ons (H.K.0.) werden besproken in § 8

van Meded. N". 27 (Verslag van de Vergad. v. Juni '9G, van welke

deze Meded. eene voortzetting is), zijn verricht met liet grootere model

(zie N". 27 §§ 2 en 3) van den aldaar beschreven waterstofthermo-

meter voor zeer lage temperaturen.

Zulk eene bepaling omvat bij plaatsing van den thermometerbol in ijs

(l.c. § 7), en in stoom (l.c. § 8), metingen van de drukking van het

gas, van de temperatuur in de verschillende deelen van den toestel

en eindelijk van het door het gas ingenomen volume.

16. Meting der drukkingen. Deze woiden bepaald door het

hoogte verschil van de kwikmeuisci in den manometer (§ 2) ver-

meerderd met den druk, welke boven op den manometer werkt en

die aangewezen wordt door een naast den toestel geplaatsten kwik-

barometer i)^). Voor elk van de menisci worden met een kathetometer

de hoogte van den top en de grootte van den pijl van den meniscus

afgelezen. Uit den pijl wordt de correctie voor de capillariteit volgens

de tafel van Mendelejeff opgemaakt. De temperatuur van elk

der kwikzuilen wordt afgelezen op symmetrisch geplaatste thermo-

meters. Verder wordt in rekening gebracht het hoogteverschil tusschen

den top van de manometerzuil en den benedenmeniscus van den

barometer.

De manometerbuis is reeds vroeger (l.c. §§ 2 (mi 3) beschreven.

De barometer heeft 14 mM. diameter, hij is te voren met bijzondere

zorg in het luchtledige gekookt en wordt beschermd door een

di-oogtleschje.

De verplaatsbare kathetometer, een door de JSocieté Génèvoise

geconstrueerd uitstekend instrument, berekend op hoogte verschillen

tot 110 cM., is, ten einde de 4 menisci af te kunnen lezen, met o

') Door de kwikzuil, die den druk vau het gas aangeeft in tweeën te verdeeleu,

ontgaat men het groote bezwaar dat het aflezen van groote hoogte verschillen oplevert,

wegens de onhandelbaarheid van den daartoe noodigeu Kathetometer.

-) Voor metingen bij welke het meer op vlugge dan op uiterst nauwkeurige aflezing

aankomt, wordt evenals door "VYiebe en Bottchkk Ztsch. f. Instr. X p. 26. 1890.

een aneroïde gebruikt.
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kijkers 1) voorzien. Hot is toch van groot voordcel, zoowel voor

nauwkeurige als voor snelle aflezingen, dat men de sleden niet over

de verticale zuil behoeft te verschuiven. De twee benedenste menisci

worden derhalve op ongeveer dezelfde hoogte gebracht en met den

benedensten kijker afgelezen, de twee bovenste menisci met de twee

andere kijkers -).

Eene moeilijkheid doet zich voor, wanneer het verschil tusschen

twee te meten hoogten zou liggen tusschen 1 en 10 cM. ongeveer.

Men kan dan op de 2 hoogten noch met een zelfde, noch met twee

kijkers instellen, daar de constructie der sleden niet toelaat de kijkers

tot op een kleineren onderlingen afstand dan 10 cM. te brengen.

Een vierde kijker of wel een tweede kathetometer met twee kijkers

zou natuurlijk de moeilijkheid op kunnen heffen. In § 18 wordt

echter eene methode medegedeeld, bij welke deze moeilijkheid kan

worden ontgaan, zoodat wij steeds de vier menisci met den kathe-

tometer met drie kijkers hebben af kunnen lezen zonder de kijkers

te verstellen.

Elk der kijkers is voorzien met een oculairmicrometer (schroefgang

0,25 niM., trommel verdeeld in 100 deelen). De micrometer schroeven

zijn onderzocht op den ons vriendelijk ter beschikking gestelden,

voortreffelijken toestel tot het uitmeten van photografische ster-opnamen

voor de Leidsche Sterrcwacht door Repsold volgens aanwijzing

van H. G. v. d. Sande Bakhuyzen ^) geconstrueerd. De voort-

gaande fout bleef met uitzondering van een enkel tandje onder 2

micron. Yan een van deze micrometer schroeven werd verder de for-

mule voor de periodieke fout ^•) opgemaakt. Gevonden werd in

trommeldeelen (p (u) = 0,402^ cos u — 0.730 sin u, zoodat bij herhaalde

instellingen hiervan mag worden afgezien.

De collimatiefouten der kijkers zijn twee aan twee op ver uiteen-

loopende tijden gemeten door verschillende waarnemers, nadat intus-

schen de kijkersleden van de kathetomcterstang verwijderd en

opnieuw er op geplaatst waren, en de kijkers geheel uit elkaar

waren genomen. Toch werd gevonden bij aflezing op de nonii der sleden :

1) CiiAPPUis heeft 3 kijkers aaii zijn vast opgesteldeu kathetometer gebruikt om 3

menisci af te lezen. Mrni. Bureau Intern. T. VI. p, 31.

2) In de zeer schematische figuur 1, PI. I van Med. N^ 27 zijn slechts twee kijkers

geteekend.

») H. G. V. D. Sande PjAKhuyzen, Mesure des clichés d'aprcs la methode des

coordonces rectangulaires (Bulletin, Comité de la Carte du ciel, 3e fase. 1889.)

') F. Kaiseb, Eenige opmerkingen omtrent de periodieke fouten van Micrometer-

schroeven. (Versl. en Med. K. Akad. v. W. Amsterdam, 2e Keeks, Deel 1. 1866.)

15
Vcrslageu.der Afdeeliug N^tuurk. Dl. IX, A". 190Ü/i
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I— II Dr. Dijken .... direct 50.26

1— Il BouDiN .... „ 50.27

III— Il „ 3.12
)

III-

1

„ 53.38

III—II „ 3.13

indirect 50.2 'j

Verder werd met den kathetometer gewaterpast tusschen twee

menisei in eommuniceercnde kwikbuizen bij een azimuth verseliil van

90°, en werd geen verschil iu hoogte gevonden, dat 0,01 mM. bereikte.

De waterpassen zijn met den niveauonderzoeker onderzocht en van

de correctiewaarden bij afstanden van 10, 20, 30, 40 en 50 cM. zijn

tabellen opgesteld. Bij elke aflezing van een micrometertrommel werd

telkens ook het waterpas van den kijker afgelezen.

Wij maakten gebruik van de methode om niet op de kathetometer-

stang zelf maar op een verdeelde staafmaat ^) het hoogte-verschil af

te lezen, dat door de kijkers wordt waargenomen. Als zoodanig

diende een standaardmeter vervaardigd door de Scciété Génèvoise^)

van 120 cm. lengte, opgesteld op een bijzonder in de werkplaats

van het laboratorium vervaardigd statief, draaibaar om een verticale

as en voorzien met stelschroeven, welke het mogelijk maakten de

staaf met behulp van den kathetometer verticaal te stellen. (Vergelijk

do Plaat VI bij deze Mededeeling).

17. Het instellen. De barometer, de manometer, de verdeelde

staaf, en de kathetometer zijn alle geplaatst op steenen zuilen, die

rusten op een hardsteenen blad, hetwelk zelf weder rust op een

der vaste pijlers van het laboratorium. De gemakkelijk op te bouwen

steenmassa is met gips tijdelijk tot een onwrikbaar geheel verbonden.

Om bij onveranderde kijkers scherp in te kunnen stellen moeten

noodzakelijk twee der drie toestellen verschoven kunnen worden.

Deze worden daartoe geplaatst op fijn bewerkte dubbele sleden, (verg.

de Plaat VI bij deze Mededeeling) aan welke men, door micrometer-

schroeven met krukjes, bewegingen in twee rechthoekig op elkaar

staande richtingen kan geven. Op de schuifsleden plaatsen wij den

manometer en de schaal ; de barometer en de kathetometer worden

vast opgesteld en de kijkers op de barometermenisci ingesteld. Ver-

volgens wordt de verdeelde staaf verticaal gesteld en met de schuif-

bewegingen op den goeden afstand gebracht. Moeilijker is het regelen

van den stand van den manometer ; men doet het best een der schuif-

1) Chappuis l.c. p, 31.

") Het onderzoek van Isaachsen van H]3 heeft getoond hoe nauwkeurig deze ver-

deelde staafmaten zijn, zie Bureau Internat. 1. c. p. 39.
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bewog'ing^cn van do (lubbclslede, waarop du toestel geplaatst is, in

de richting' van den katlietometer te brengen, vervolgens door liet

draaien van het statief de menisci op dcnzelfden afstand van den

kathctometer te brengen en dan met de schuifbeweging beide gelijk-

tijdig in te stellen.

18. Bet opheffen van de verandering in den barometerdruk. De

snelle veranderingen] van den danipskringsdruk zijn een belangrijke

oorzaak van onzekerheid in drukmetingen met behulp van den

barometer ''). Er gaat niettegenstaande de kijkers niet verschoven

behoeven te worden altijd nog een minuut of vijf heen met het

aflezen der 4 hoogten, en gedurende dezen tijd zijn dikwijls de

veranderingen in barometerstand niet te verwaarloozen.

Zoo lazen wij op 15 Febr. af:

2" 762.50

2"30 7G1.92

3" 761.51

3"30 761.30

4"30 760.80

De hieruit voortvloeiende onzekerheid kan voor bijzondere gevallen

van den gang door een geschikte combinatie der waarnemingen natuurlijk

veel verminderd worden. Stel bijv. dat de barometerstand p lineair

met den tijd t verandert, zoodat p r=z p^ -\- 2 n t kan worden gesteld,

laat verder de veranderingen in de beide beenen gelijk en van tegen-

gesteld teeken zijn, zoowel bij den barometer als bij den manometer.

Stel bij t = O, ?«i het benedenniveau, ^2 liet bovenniveau van den

manometer, n^ en n^, hetzelfde voor den open barometer, stel verder,

dat telkens na eene minuut weder eene hoogte wordt afgelezen en

dat in de zooeven opgestelde formule de tijd in minuten wordt

geteld. De werkelijke druk is «2— "i + ^4~^'3- liezen wij af in de

volgorde n^, tu , u^, no dan wordt in werkelijkheid afgelezen «i

,

V4 -\- TT, »?3—2 TT, 7io,— 3 II. Wij leidcu er uit af

[ll.2 — d TT — lil] + ["4 4- ^ — "3 + 2 ^] = i^H — "l) + ("4 — "s)'

De combinatie >'3 , «i » »o , 114 leidt tot hetzelfde resultaat. Ook het

inlasschen van de aflezing van den barometer tusschen twee van den

3) RegnaüLT, Méui. (Ie riust. XXI p. 69 zegt: Je ne craiiis pas d'exage'rer en

posant en fait, qu'on ne peut pas rcpondre cl'une mesure baromctrique a pin? de V

de millimétre, cmelque perfectionucs que soient d'allieurs les appareils de mesure.

15*

in
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manometer, "j , no-, n-^j ><4 » ^'n »'o elimineert een lineaire stijgiiii»" of

daling van den barometerstand.

Men kan ook talrijke combinaties vinden door welke een tweede

graads variatie geëlimineerd wordt. Stel dat p =^ p^) -{- ^ ^ t -{- "^ y- 1%

Een eerste aflezing wiWo><;jW4 geeft Een tweede ?<;} /*„ «i «4 geeft

«1 «3 — 4 71 — 16;;

W3 — 2n — 4 ;? n^ -\- Q n -\- ZQy.

n^ — 3:t — ^ y. riA -\- 1 n -\- ^^ y.

114 — **3 4" ''2 — **! — ^ ^ ^'-^ — ^'3 ~\~ ^'2 — Hl -{- 4: X

züodat het gemiddelde van beide de druk op den tijd nul geeft

onafhankelijk van :^ en ;;

Maar in de eerste plaats zijn hiermede niet weggenomen de dik-

wijls vrij aanzienlijke grillige veranderingen in druk, en buitendien

al was de druk in de manometerruimte op een bepaald oogenblik ook

juist bepaald, dan zou men daarvan nog niet kunnen zeggen, dut

dit de druk van het gas is, en in 7 bijzonder om zeker te zijn van

het kudde is het weuschelijk zooveel mogelijk de veranderingen van

den druk op te heffen.

Tot dit doel is de manometerbuis met het open been van den

manometer verbonden door glazen buizen van 3 mM. wijdte, flink

ingepakt in wol (op de plaat is het inpakken in wol niet aange-

geven om de teekening niet onduidelijk te maken). Om de veran-

deringen van den druk tengevolge van de temperatuursverandering

van de in deze buizen bevatte lucht te verminderen is aan de' ver-

bindingsbuis gekoppeld een Hesch van twee liter, met de voorzorgen

van l.c. § 7, geplaatst in geschaafd ijs ^).

Het gezamenlijk volume van de lucht, die in de verbindingsbuizen,

barometer en manometerruimte aan temperatuursverandering bloot-

staat is ongeveer 60 cM^. 1° temperatuursverandering zal dus slechts

0,07 a 0,08 mM. drukverandering ten gevolge hebben. Deze ver-

andering kan alleen zeer langzaam en regelmatig plaatsgrijpen, zoodat

m.en verder met de boven aangegeven eliminatiemethode door de keuze

^) Wij kunnen Jen geheelen toestel tluins als een clili'erentiaal luclitthermometer

beschouwen. Met dergelijke toestellen heeft, meenen wij , zich het eerst Pfaundler
Sitzb. Wien (2) LXXII, 729, 1876, beziggehouden. Wij vonden verder dat ook

Callendar voor den luchtthermoraeter met constanten druk heeft voorgesteld dezen

te verbinden met een ruimte op standaarddruk om vrij te worden van het aflezen vau

kwikzuilen. Phil. Mag. 5. 48. p. 540. 1899.
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Van de volgordo der waarnemingen kan volstaan. De veranderingen zijn

in een geheele serie van waarnemingen altijd beneden een tiende

millimeter gebleven en zijn zeer regelmatig. Zoo werd bijv. 10 Maart

waaro-enomen :

3li
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Het fl ruk verschil waargenomen op het watermanometertje f§ 8),

werd daarbij in rekening gebraclit. De baroincterstand (dampkrings-

druk) werd afgelezen met een aneroïdc, dio herhaaldelijk met den

barometer gecontroleerd wordt.

10 cM. capillair komen uit den kooktoestel te voorschijn, voor dit

deel wordt genomen het gemiddelde van de temperatuur van den

kooktoestel en van den eersten thermometer bij de staalcapillair
;
de tem-

peratuur van de staalcapillair wordt als bij de bepaling van het

nulpunt in rekening gebracht.

Bijzondere voorzorgen moeten echter genomen worden, opdat niet

door opstijgende heete gassen en straling de temperatuur van de

stalen capillair te onzeker wordt. In een geval dat de stalen

capillair alleen in wol ingepakt was, doch overigens de toestand bij

den kooktoestel was zooals in Fig. 1, PI. III N^. 27, werd afge-

lezen op de drie thermometers

3^' 80 20° 7 14°.3 13° 5

4 30 20°.G U°.3 13°.4

De gemiddelden waren dus vrij onzeker vooral ook door de warmte

-

geleiding, die bij het begin van de capillair plaats grijpt.

Ten einde de capillair meer afdoende te beschermen werd boven

op de dikke wolbescherming van den kooktoestel eerst een door

stroomend watei^ afgekoelde gewonden caoutchoucslang gelegd ; danr-

boven werden groote vellen grof papier uitgespannen op een paar centi-

meters afstand van elkaar. Waar de capillair deze beschermende lagen,

welke de straling ophieven, doorboorde, was er voor gezorgd dat de

capillair goed in de opening sloot en dus geen heete lucht kon worden

doorgelaten. De heete gassen, welkci langs den kooktoestcil opstegen,

werden tot op een afstand van twee meter van den kooktoestel

geleid door een schoorsteen eveneens uit licht hellende en tegen

den toestel goed sluitende groote vellen papier gevormd. Met deze

eenvoudige inrichtingen gelukte het de temperatuurverschillen langs

de capillair te houden binnen dezelfde grenzen als bij de nulpunts-

bepaling, en hangen deze verschillen alken nog van de kamertem-

peratuur af.

Waargenomen werd bijv. 10 Maart :

3I1 15°,6 15^2 15°

4»'30 15°,4 15M 14°,5

Wij hebben geen bijzondere inrichtingen getroffen om de kamer-

temperatuur standvastig te houden. Het is gemakkelijk door regeling

van verwarming en ventilatie te bereiken, dat de veranderingen ffe-

durende eene waarncmingsiceks niet grooter dan 1° zijn.
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t)e invloed van de verschillende bronnen van fouten g-eïegen in

de onzekerheid van de temperatuurbepalingen wordt in § 24

besproken.

20. Het meten der volunilna. Het calibreeren van de glazen deelen

van den toestel is in § 2 besproken. Wat de stalen capillair betreft,

deze wordt vooraf afzonderlijk gecalibreord (gevuld aan de kvvikpomp),

vervolgens nog eens nadat hij aan do volumenometerbuis vcibonden

is, waarbij de vulling weder met de kvvikpomp geschiedt. Op deze laatste

wijze wordt de geheele schadelijke ruimte in eens bepaald. Daar nu

ook hot bovendeel van de volumenometerbuis gecalibreerd is (Meded.

N*^. 27 png. G) leveren beide methoden eene onderlinge controle.

3 motingen op de eerste wijze gaven gemiddeld 749 mM^.

5 „ „ „ tweede „ „ „ 752 m]\P.

Het volumen van den meniscus, hetwelk men noodig heeft om
het daardoor afgesloten volume van het gas te bepalen, kan bij eon

buis als de onze niet gestold worden op een standvastig bedrag ^), af-

geleid uit den diameter en een bepaalden aangenomen randhoek.

Immers de pijlen wisselden tusschen 1"^"\38 en 1"^'",54, hetgeen

overeenkomt mot een verandering van volume van 10 niM^. ongeveer,

bij een zelfden stand van den top van den meniscus, welke toevallige

fout, gelijk wij zullen zien, niet kan worden toegelaten. De inhoud

is dus telkens uit don pijl en don diameter als die van oen bolvormig

segment berekend. De daarmede overblijvende systematiscbe fout mag-

klein genoeg geacht worden om niet in aanmerking te komen (verg.

§ 24). Bovendien stellen wij ons voor hot volume van don meniscus

nog nauwkeuriger te bepalen, door in het bovenvlak der schadelijke

ruimte over don diameter meerdere bijv. drie spitsen aan te brengen en

don verticalen afstand van elk van deze drie tot het kwik te meten,

waardoor het juiste pi-ofiel van den meniscus te bepalen is.

Daar de meniscus van l"i"\4G pijl herhaaldelijk voorkwam, hebbon

wij dozen op de nader te behandelen wijze als den normalen meniscus

beschouwd.

De uitzettingscoiïfticient van het gebruikte Jena-glass 16^^^, dien

wij k zullen noemen, werd door ons zelf tusschen 0° en 100° vol-

gens de methode van den gewichtsthermometer bepaald. Wij vonden

k = 0,0000242. Het kleine verschil met hetgeen men voor 16^^^

gewoonlijk opgegeven vindt, nl. 0,0000244 komt niet in aanmerking.

De verandering van het volume onder don invloed van de drukking

') ZooaU ChappüIs doet 1. c. p. 51,
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\S'cY(\ bepiiiild als in § 2. Bij een druk vnn 1 atm. was do volnme-'

veiandcüing' van liet reservoir 4,27 mM.-M)ij 15°. Wij stellen ons voor

de grootte van deze correctie bij 0° en 100° afzonderlijk te bepalen.

Voorshands hebben wij de correctie, die bij 15° geldt, onveranderd

toegepast op 0° en 100°.

21. Wijzitjinfjen in den thermometer. Sedert de beschrij-

ving gegeven in 1. c. ^§ 2, 3, 4 zijn de volgende kleine

verbeteringen aangebracht. In 1. c. PI. II fig. 4 wordt het

hoedje met de capillair op de afgeslepen glazen capillair

van den thermometersteel gedrukt. Men kan echter op deze

wijze niet absoluut zeker zijn, dat er een volkomen

aanraking van het hoedje met het bovenvlak van de

capillair verkregen is, en is dit niet het geval, dan zou

de sciiadelijke ruimte met een onbekend bedrag vermeer-

derd worden. Thans smelten wij aan het uiteinde van de

thermometercapillair een tweede iets wijdere (2 mM. dia-

meter) binnen welke de staalcapillair wordt gebracht (zie

fig. 5). Deze gaat nu over de volle lengte door de hoed
°' ^' heen en steekt er aan het andere einde een paar millimeters

uit. De verbinding wordt nu geheel tot stand gebracht als bij het

volumenometerdeei (l.c. § 4): De ruimte tusschen de capillair en het

hoedje wordt geheel met lak gevuld, dan wordt de glazen capillair

er in gebracht, hetgeen zeer gemakkelijk gaat zonder gevaar voor

het verstoppen van de stalen capillair op te leveren, daar deze een

paar millimeter boven het hoedje uitsteekt.

Om hot onregelmatig deel van de capillair bij de verbindingsplaats

te begrenzen, zijn twee merkteekens op het glas aangebracht. De

inhoud van de ruimte tusschen deze merkteekens is nauwkeurig

bepaald als ook de doorsneden van de glazen en de stalen capillair;

zoodat men het volume volkomen nauwkeurig kent.

De verbinding van het volumenometerdeei met het grootere stalen

hoedje van de stalen capillair is in hoofdzaak dezelfde gebleven. In

j)laats van lak gebruiken wij thans daarbij om minder kans van

scheuren, waardoor het schadelijk volume onzeker zou worden, en van

lekkage te hebben, marinelijm. Dit brengt echter mede, dat het

hoedje met een paar ko|)enlraden moet worden vastgehouden om te

voorkomen, dat het onder den invloed van den druk die bij de

bepaling van het kookpunt in den thermometer heerscht, door de

weeke marinelijm wordt afgeschoven.

Eindelijk wordt het buisje m fig. 1 en fig. 7 pi. Il 1. c. niet meer

afgcsmolten, n:aar is daaj'in een glazen kraantje aangebracht. Daar
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(\(i toestel reeds met oen kraan {k ihid.) voorzien is, brengt rlit g-een

enkele nieuwe complicatie mede; het kraantje levert groot geraak op,

wanneer men den druk van het gas wil veranderen of den thermo-

meter met oen ander gas wil vullen.

22. Bereiding van de zuivere waterstof. Ook de daarvoor die-

nende toestel (1. c. § 5) heeft eenige kleine verbeteringen ondergaan.

In de eerste plaats zijn verscheidene caoutchoucverbindingen

afgeschaft. De twee voorraadflesschen van zoutzuur en kalihydraat

d en e fig. 3 pi. I Meded. n°. 27 zijn thans evenals de Woulfsehe

waschflesch gesloten met geslepen stoppen, de klemkraan c is ver-

vangen door een kwiksluiting. In plaals van de groote droogtorens e, i

is een U vormige buis, gesloten met geslepen glazen stoppen gekomen.

Zelfs bij zorgvuldig verwarmen van glas en caoutchouc beide levert

het toch last op de caoutchoncsluitingen met lak op glas volkomen ver-

trouwbaar te maken ;
brengt men tusschen glas en caoutchouc, zooals

veelal geschiedt, een of andere oplossing van caoutchouc, zoo verdampt

het oplossingsmiddel in de luchtledige ruimte, en is er van zuiverheid

van het gas, zooals die bij onze waterstof beoogd wordt, geen sprake.

Eindelijk wordt voor de aanvankelijke vuliing niet meer gebruik

gemaakt van waterstof uit den handel, doch van in een afzonder-

lijken glazen toestel uit zuiver zink en zoutzuur bereide waterstof.

23. Berekening. Eene bepaling omvat het aflezen der menisci

en van de verschillende thermometers.

Stel het reservoir gebracht op t^. Zij Ht de daarbij bcdioorende

druk gecorrigeerd voor de temperatuur van het kwik en de samen-

drukking onder het eigen gewicht (te verwaarloozen) (het aanbrengen

der correctie voor de zwaartekrachtswaarde wordt later besproken),

Vq het volume van het reservoir bij 0° en onder den druk, welke

het gas daarbij heeft,

ui het volume van de glazen capillair voor zoover die is, op de temp.

t van het reservoir,

U2 het volume van de glazen capillair voor zoover die ia, niet op de

temp. van het reservoir, maar op de temp. fg,

w;5 en «4 de volumina van de deelen der stalen capillair waar de

temp. ^3 en ^4 zijn,

1/5 het volume bij de stalen punt in het volumenometer deel,

j-J de verandering van het volume V^ van het reservoir door den druk.

Het volume u-, en de temperaturen zijn verschillend bij de ver-

schillende bepalingen, en het is wenscholijk de aflezingen terug te

brengen tot zulke onder geheel bepaalde omstandigheden.

Met behulp van de waargenomen temperaturen berekenen w^ij derhalve
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fleii druk, dien men zou vinden onder de volgende omstandigheden : wij

denken de geheele thermometercapiUair met het glazen reservoir op

dezelfde temperatuur 0^ zeer weinig verschillend van f, gebracht-

Verder worde de schadelijke ruimte geheel op 15° gebracht en deze

ruimte afgesloten door een meniscus met 1,46 mM. pijl rakende aan

de instelpunt in de volumenometerbuis. Noemen wij het zoo bepaalde

schadelijke volume u. Dan zal voor den druk, onder deze omstandig-

heden, dien wij den gereduceerden druk //g zullen noemen, de volgende

betrekking gelden :

Ut . r-T .... +T ,„• + ,.. +
\ -\- at l -[- « /2 1 + « <3 1 + « '4 1 f «^5

\-\-aO(1) =7/6 [-

waar h de uitzetting^.coi'fficient van het glas en a de spannings-

coëfficient van het gas tusschen 0° en O is.

De verschillen van de kleine m's bij de temperatuur van calibratie

en bij de temperatuur van waarneming zijn te klein om in aan-

merking te komen. De correctierekeningen van Ut tot Ih geschieden

met een benaderde waarden van ör, waarvoor wij namen 0,003002.

De waarden van 0^ die thans voor ons van belang zijn, zijn 0° en

100°. Voor alle correcties bij eenzelfde temperatuur O heeft de factor

van //fl
een vast bedrag, dat dus eens vooral berekend kan worden.

De berekenino' van de waarde tusschen I 1 links kan, daar de tem-

peraturen h, i\
•> ^-, nooit veel van 15° afwijken, afgekort worden

door tabelletjes van de waarden van 77^ «P te stellen ^).

De op deze wijze gereduceerde drukkingen beantwoorden dus aan

de volgende omstandigheden

:

bij 0° een volume Vq + n^ -f uc^ op de temperatuur 0°

u 15°

Bij 100° is het volume van het reservoir geworden

Fo (1 + 100^) + /?,

dus zijn alsdan de omstandigheden

V^(l _|_ 100 /^) -f /:? + ?/i + ?<2 op de temperatuur 100°

1/. _ _ itj .

i) Verg. Chappüis 1, c. pg. 53.
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u Wordt dan nfovoiidoii ') uit

H.. ^0+ "l+ "2+
l+ 15a

= //i 00

(Fo-f-ui+u^Xl+ lOO/O-f/:'. u

1+ 100 « 1 + 15«

(1+100.)*! " L__^Ji;^o|

1+ 100/C+
ft

^0+''l+'^2
(2)

DczG vergolijking- kan door opvolgende benadering opgelost worden,

met inachtneming daarvan dat ook in //joo ^^^ ^h reeds met a ge-

rekend is. Men zou daarbij //iqq en 11^ opnieuw kunnen berekenen

met de nieuwe waarde van a, en de vergelijking opnieuw oplossen.

Het door ons in eerste benadering gebruikte getal 0,003G62 stemt

echter zoodanig met de juiste uitkomst overeen, dat het in ons geval

niet noodis: was een tweede serie van berekeningen te maken.

24. Jnvloed van fouten-). Men vindt gemakkelijk \0{) da ^
(1h

7Z
als dh eene fout in een der drukbepalingen //q of //|oo is.

Voor de nauwkeurigheid van aflezing met den kathetometer kan

gesteld worden dh = 0,'"'"01 en bij deze waarde behoort da = 10—^,

eene fout die zich dus als een eenheid in de zevende decimaal van

den spanningscoeflficient bemerkbaar zal maken, en de waarde 0,003GG28

bijv. zal doen overgaan in 0,0036029. De andere fouten beoordeelen

wij het best door ze om te rekenen tot fouten in de aflezing van

den druk.

Wat do schadelijke ruimte betreft, die wegens de bijzondere inrichting

van den thermometer voor zeer lage temperaturen in vcihouding tot lu^t

reservoir zeer groot was (ruim 0,01)3), zoo geeft 0,01 mM. aflezingsfout

in den nfstand van den meniscus tot de spits, wat overeenkomt met

1,2 mm"^ fout in ?<, een van 0,"'"^01 in den druk bij het nulpunt

of van O, 02 „ „ „ kookpunt;

onjuiste volumebcpaling van deelen der schadelijke ruimte geeft

een dergelijke systematische fout.

De capillariteit laat een onzekerheid over die wij schatten op minder

dan 0,03 mM., de onzekerheid van den vorm van den meniscus blijft

1) Vergel. Ciiappüis l.c. p. 52.

-) CHAPPUTS, 1. c. p. 56.

WiEUE en r>ü'rrcnEii, Zeitsclir. f. rnstrumenteiiknucle lü, p. 233. 1890,
') Als I)ij WiEBE en Böttcher Ie,
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heneflen 3 niM-^., overeenkomGiid mot 0,03 mM. en 0,06 mM. In dert

druk; de systematische fout, die iiierdoor ontstaan kan in « blijft

beneden 2.10—'''.

Wat de temperatuur betreft, geeft 0°,01 fout in hi^t kookpunt een

fout van 0,04™" in den druk; 0°,2 fout in do temperatuur van de

capillair verandert den druk ongeveer 0,01 mM. bij het nulpunt.

In dit opzicht zijn wol niet anders dan toevallige fouten te vreezen.

Om goed uit te laten komen den gunstigen invloed van de boven

in §§ 18 en 19 besproken voorzorgen, in 't bijzonder van die aangaande

opheffing van de verandering van den barometerstand, voeren wij eenige

waarnemingen van hot nulpunt aan, in Februari verricht zonder deze

voorzorgen, doch onder overigens dezelfde omstandigheden als de reeks

van Maart besproken in § 26.

In Februari vonden wij op 4 dagen- In Maart op 3 dagen.

/7„ -• 1098.24 /ƒ„ =: 1098.35

1098.15 1098.30

1098.08 1098.37

109S.G5

In de eerste reeks klimt de afwijking van het gemiddelde tot

0,4 mM., hetgeen overeenkomt met bijna 0°,1 in temperatuur, eene

voldoende nauwkeuriglieid wel is waar voor de meeste bepalingen

bij lage temperaturen, maar veel lager dan die wij met onze toestellen

hebben weten te krijgen bij inachtneming van al de genoemde voor-

zorgen. De afwijking van het gemiddelde bij de op deze laatste wijze

beliandelde serie 0,01 mM. komt overeen met 0°,02, of, als boven

gezegd, met een eenheid in de zevende decimaal van den spannings-

coöfficient.

Bij liet kookpunt vondim wij op 3 dagen (zie § 20)

IJioo= 1491.02

1491.00

1491.05

De afwijking is hier tweemaal grooter, doch nog uiterst klein,

terwijl vroeger, toen ook de capillair nog niet zoo goed beschermd

was, afwijkingen van verscheidene tienden van mM. voorkwamen.

Het mag dan ook overbodig geacht worden de vroegere bepalingen

van nulpunt en kookpunt mot het oog op den daaruit telkens af te

leiden spanningscoüfficient to bespreken. Deze hebben geen verder

belang dan voor do destijds vei-richte metingen bij zeer lage

temperatunm.

25. Overzicht van eene bepaling. In de volgende tabel zijn voor



( 237 )

ecno bupaliiig- al de inötelling'Gii opgenomen; om echter het schema

niet te samengesteld te maken zijn als normaahiflezingen de gemid-

delden, meestal van drie enkele aflezingen, die nimmer meer dan een

paar honderste uiteenloopen, ingevuld.

In kolom A zijn opgenomen de aflezingen op de micrometer-trommels

van de kathetometer-kijkers, in kolom B die op de waterpassen dier

kijkers i), in kolom C de naastbij gelegen deelstreepen op den stan-

daardmeter, in D en E de trommelaflezingen en de waterpasaflezingen

bij het instellen op deze deelstrepea. De drie laatste kolommen hebben

betrekking op de temperaturen. F bevat de temperatuuraflezingen

van den manometer en den barometer, G van de capillair, H van

den meetstaaf.
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Met deze g-etallen worden eerst berekend de aflezingen op den

standaardmeter, met in aebtneming van de waterpassen. Verder wor-

den de thermometeraflezingen gecorrigeerd.

In de volgende tabel geeft kolom A' de hoogte van den top van

eiken meniscus en de waarde van den pijl, kolom B' deze hoogte

gecorrigeerd voor de capillaire neerdrukking, C de gecorrigeerde tem-

peratuur der kwikzuilen. In />' is gegeven de gecorrigeerde tempe-

ratuur van de capillair, in E de som der kwikhoogten, gecorrigeerd

voor de tempei-atuur, en eindelijk in F' de afstand van den top

van den meniscus tot de spits.
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De druk is hier niet, zooals die bij welke het water kookt, tot

de absolute waarde gereduceerd, omdat wij bij de volgende bereke-

ningen met relatieve waarden kunnen volstaan.

De gereduceerde temperatuur Hioo volgens verg. (I.) § 23 wordt

nu uit:

li92.50
82.333 0,000 0.444 0.30G 0.218

1+ 100.44« ' l+ü0« ' l + 15.4a ' 1-1-15.1« ' 1+ 14.7«

= 01,177 /7ioü°

gevonden: ^ioo= 1401.03 niM.

(/:?. kan bij deze reductierekening worden weggelaten).

26. Uitkomsten. Hier volgen de waarden gevonden voor \\ en

IIioo iiit bepalingen volgens het schema van § 25.

3 Maart 7 Maart

Ho = 1098.38 Ho = 1098,38

35 37

29 32

31 33

32

29 28

13
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vinden wij dus

3 en 2Mrt. « zn 0,003GG30

7 en 8Mrt. « = 0,003GG26

13 en 10 Mrt. a — 0,003GG30

terwijl het gemiddelde der drie bepalingen is

a = 0,003G629

27. De Heer Ciiappuis had de vriendelijkheid ons een over-

zicht te doen toekomen van de door hem met de hulpmiddelen van

het Bureau International verkregen waarden; zij zijn de uitkomsten

van talrijke en met buitengewone zorg verrichte bepalingen. Ver-

schillende toestellen, bij welke de graad van nauwkeurigheid niet

dezelfde was, werden daarbij gebruikt.

u

Bij den groeten gasthermometer is de verhouding -— (0,001 onge-

veer) gunstiger dan bij den kleinen (0,00;i); ook was de meting

der drukkingen bij den eersten veel nauwkeuriger.

Met den groeten gasthermometer werd gevonden voor een aan-

vankelijken druk van 1000"^"\

1887 platinumiridiiim reservoir vnn 1 Liter 0,0036G225—0,003G6271

in 7 bepalingen, gemiddelde 0,003G6254

1889 platinumiridiiim reservoir 0,003GG28G—0,003GG307

in 4 bepalingen, gemiddelde 0,003GG29G

1895 reservoir van „verre dur" 0,003GG201-0,003CG224

in 5 bepalingen, gemiddelde 0,0036G217

Deze waarnemingen bebben betrekking op drie verschillende vul-

linoen. De onderlinge afwijkingen bij onze bepalingen met den

kleinen, gemakkelijk verplaatsbaren en geheel met het oog op het

meten van zeer lage temperaturen ingerichten toestel blijken niet

grooter te zijn dan die bij Ciiappuis. Ook de afwijking van onze

middelwaarde van die van Chappuis valt binnen de grenzen der

onderlinge afwijking van zijne bepalingen met den grooten thermometer.

Wij voegen hier nog bij de waarnemingen met den kleineren toestel

van Chappuis:

1890 reservoir van „verre dur" 0,003GGlG-0,003GG4r.

1ste vulling, 7 bepalingen, gemiddelde 0,003GG29

1890 2^^^ vulling, 0,0036630—0,0036042

in 4 bepalingen, gemiddelde 0,0036638
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en bij do weinig afwijkende beginspanning van 788"^"^:

1894 reservoir van „verre dur" 0,0036024—0,0036638

in 6 bepalingen, gemiddelde 0,0036628

1894 reservoir van „verre dur" 0,0036621—0,0030620

gemiddelde 0,0036624

Zooals te verwachten was werden hierbij grootere afwijkingen

gevonden dan bij de bepalingen met den grooteren en meer op uiterst

nauwkeurige waarnemingen ingerichten toestel.

Aardkunde. — De Heer van Bemmelen biedt het verslag van

een onderzoek aan, hetwelk aansluit aan eeiie ter perse zijnde ver-

handeling van Dr. H. van Cappelle, getiteld: ^Nieuwe ivaarne-

mingen op het Nederlandsch diluviaalgehied voornamelijk met het oog

op de kaarteering dezer gronderi" II, en handelende over de chemi-

sche samenstelling van 2 monsters Loess. Wordt besloten dit als

aanhangsel van bovengenoemde verhandeling te doen drukken.

Scheikunde. — De Heer Mulder biedt voor de Verhandelingen

oen opstel aan: y,Over peromj-azijnzuurzUver''\ en als vervolg

^fiver peroxy-zwavelzmirzilver^^ {1^^ Verhandeling).

Voor de Boekerij worden aangeboden door den lieer E. F. van

DE Sande Bakhuyzen, namens den Heer J. C. Kapteyn: „Publi-

cations of the Astronomical Laboratory at Groningen, 1900, Nol,2

en 3". en Part 3 van „The Cape photographic Durchmusteruug for

the Equinox 1875" by Dayid Gill and J. C. Kapteyn.

Na resumtie van liet behandelde wordt de vero-aderina- o-osloten.

(10 Juli 1900.)





KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING
DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 29 September 1900.

Waarn'^. Voorzitter: de Heer B. J. Stokvis.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Inhoud: Ingekomen stukken, p. 243. — In memoriam J. G. Boeelage, p. 245. — Mededeeling van
den Heer IIdgo de Vries : „Over het ontstaan van soorten van planten", p. 246. —
JMededeeling van den Heer Jan de Vries: „Oyer de voetpuntencirkels van hetpunten-
veld met betrekking tot een gegeven driehoek", p. 249. Opmerking van den Heer
Schoute, p. 252. — Mededeeling van den Heer J. "W. Langelaan : „Over het bepalen
der sensibele segmentale huidgebieden bij gezonde individuen", p. 252. (Met e'én

plaat) (Aangeboden door den Heer Winklek). — Mededeeling van den Heer H. D.
Beijekman: „Eigenaardige stoornissen van het pijngevoel bij eene lijderesseaan Tabes
dorsalis", p. 254. (Met e'e'n plaat) (^Aangeboden door den Heer Winkler). — Mede-
deeling van den Heer "W. Burck : „Voorbehoedmiddelen op den stempel tegen het kiemen
van vreemd stuifmeel", p. 256 (Aangeboden door den Heer de Vries). — Mededeelin"-

van den Heer Schoute : „De ruimte-dubbelverhouding bij krommen p» van den Jiden

graad in de ruimte Rn met n afmetingen", p. 268. — Mededeeling van den Heer
E. VAN Everdingen Jr. : „Over het verschijnsel van Hall en den weerstand in

en buiten het magneetveld bij bismuthkristallen", p. 277. — Aanbieding der

dissertatie van Dr. J. W. Langelaan: „Over Spiertonus" door den Heer Place,

p. 281. — Mededeeling van den Heer Ernst Cohen : „De experimenteele bepaling

der fiktieve oploswarmte". (1ste Mededeeling.) (Aangeboden door den Heer Bakhuis
Roozeboom), p. 285. — Mededeeling van den Heer C. A. J. A. Oudemans: „Bijdrage

tot de kennis van eenige tot hiertoe onbeschreven of slechts oppervlakkig gekende funo-i"

(2e gedeelte), p. 290. (Met ée'n plaat). — Mededeeling van den Heer van Bemmelen
namens de Commissie voor de Atoomgewichten, p. 305. — Aanbieding door den Heer
TAN Bemmelen eener bijdrage tot de wetenschappelijke Biographie van G. J. Mulder ;

Ivritisch-historische beschouwing van zijn werk „Scheikunde der bouwbare aarde",

p. 306. — Aanbieding van Boekgeschenken, p. 306. — Errata, p. 307.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

De Heeren H. G. van de Sande Bakhuyzen en Hoogewerff
hebben bericht gezonden, dat zij verhinderd zijn de vergadering bij

te wonen.

Ingekomen zijn

:

1°. Schrijven van den Minister van Biunenlandsche Zaken dd.

2 Juli 1900, waarin gevraagd wordt of er Nederlandsche geleerden

IG
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. IX. A". 1900/1.
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zijn, en zoo ja welke, bereid zich buiten bezwaar 's Rijks schatkist

te begeven naar het IV*^ Congres van toegepaste Scheikunde van

23— 31 Juli 1.1. te Parijs te houden.

Daar geen der scheikundige Leden der Akademie, daartoe door

het Bestuur uitgenoodigd, zich beschikbaar had gesteld, is aan den

Minister ontkennend geantwoord.

2°. Schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd.

30 Juli 1900, ter begeleiding van 100 exemplaren van het door

Dr. A. H. ScHMiDT, aangeboden verslag van zijn wetenschappelijk

onderzoek aan 's Lands Plantentuin te Buitenzorg.

Van de ontvangen afdrukken zijn aan de leden der Wis- en

Natuurkundige Afdeeling exemplaren toegezonden.

3". Schrijven van den Heer Dr. A. H. Schmidt, ter begeleiding

van het verslag zijner onderzoekingen verricht in het Laboratorium

van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg van Medio December 1898

tot Medio Februari 1899 en van Medio Maart tot Medio Mei 1900.

Daar dit verslag een duplicaat is van het in de Nederlandsche Staats-

courant opgenomene, wordt besloten dit in het Archief te deponeeren.

4^ Schrijven van den Heer D. J. Kokteweg dd. 21 Juli 1900

waarin medegedeeld wordt, dat hij door den Minister van Binnen-

landsche Zaken gemachtigd is aan de Akademie te berichten, dat

het het voornemen is van den Minister tot organisatie van een

Regionaal Bureau voor den Catalogus van Wetenschappelijke Werken,

op de Staatsbegrooting voor 1901 het subsidie der Akademie met

ƒ2000.— te verhoogen.

5°. Circulaire van de Societa Italiana d'Antropologia te Florence

bericht gevende dat op 30 April 1901 eene feestelijke vergadering

zal worden gehoudeU; ter herdenking van den 30'*''^" stichtiugsdag en

het verzoek inhoudende dat de Akademie zich daarbij zal doen

vertegenwoordigen.

Geen der leden stelde zich daartoe beschikbaar.

6°. Dankzegging van het Bestuur der K. K. Geologische Reichs-

anstalt te Weenen voor de gelukwenscheu bij het 50-jarig jubileum

ontvangen.

Aangenomen voor kennisgeving.

70. Schrijven van de Heeren J. C. Koningsberger en J. G.

BoERLAGE, waarbij zij dankzeggen voor hunne benoeming tot cor-

respondent.

8°. Schrijven van Mevrouw de Wed. G. Boerlage—Holst,

waarbij zij bericht geeft van het overlijden van haren echtgenoot

Dr. J. G. Boerlage, Correspondent der Akademie.

Naar aanleiding van dit bericht zegt de Voorzitter het volgende:
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„Een man van zooveel beteekenis" (voorde kennis der Flora

van Ned.-Tndië) „mao- de Akademie niet nalaten aan zich te

verbinden." Zoo luidde de slotzin der memorie van aanbe-

veling, waarop

Dr. JACOBUS GIJSBERT BOERLAGE,

te Buitenzorg- tot Correspondent onzer Afdeeling- in Mei van

dit jaar benoemd werd. En zie! nauwelijks zijn de eerste

banden tusschen den nieuwen correspondent en deze Afdeeling

aangeknoopt, of een malaria-aanval maakt te Ternate op een

ambtsreis aan zijn nuttig leven een einde, en doet hem op

het veld van eer sneven. Yeel, zeer veel had de botanische

wetenschap reeds aan hem te danken, veel, zeer veel had zij

nog van hem mogen verwachten! Op den leeftijd van 26 jaar

te Leiden in 1877 op een dissertatie over de anatomie van

het hout gepromoveerd, had hij de systematische en beschrij-

vende plantkunde tot zijn levensdoel gekozen, en kon hij eerst

als conservator later als onderdirecteur van 's Rijks Herbarium

te Leiden van 1881—1895 zich geheel en al aan die taak wijden.

„Proprio motu" had hij een in die betrekking verkregen

verlof tot een studiereis naar O.-I. en een verblijf in 's Rijks

Plantentuin te Buitenzorg gebezigd, en sinds dien tijd spande

de Directeur van den tuin alle krachten in, om Dr. Boerlage,

die zijn bijzondere aandacht aan de Ned.-Iudische flora gewijd

had, voor N. O.-Indië te winnen.

Het Herbarium te Leiden, het privaatdocentschap aldaar,

zijn ambt als leeraar in de kennis der Ned.-Indische boom-

flora der a. s. ambtenaren bij het N.-I. boschwezen, hielden

hem met kracht in het moederland terug; maar ten slotte

bleek de aandrang van Treub toch sterker en sinds 1895

was Boerlage als onderdirecteur aan den tuin te Buitenzorg

werkzaam. Hoe hij daar rustig en krachtig heeft gearbeid,

blijkt uit zijne bewerking der Ned. Indische Anonaceae in

de Icones Bogorienses, blijkt uit de krachtige voortzetting

van zijn standaardwerk : Handleiding tot de kennis der Flora

van i^ed.-Indië, dat volgens het oordeel der deskundigen een

werk van den eersten rang mag heeten. Hij heeft het niet

mogen voltooien, hij heeft voor onze Afdeeling niet kunnen
zijn wat wij gehoopt hadden, maar bij alle beoefenaren der

botanische wetenschap zal voorzeker zijn naam en zijn werk
in dankbare herinnering blijven en zal de eenvoudige hulde,

die wij hier aan zijne nagedachtenis brengen, weerklank vinden !

16!
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Plantenkunde. — De Heer Hugo de Vries spreekt: ^Ooer het

ontstaan van nieuwe soorten van planten^\

Het feit, dut de tegenwoordig levende soorten voor onze waarne-

ming onveranderlijk zijn, laat zich alleen dan met de afstammings-

leer goed vereenigen, wanneer men aanneemt, dat perioden van

constantie, met perioden van veranderlijkheid afwisselen. De eerste

kunnen honderden en duizenden van jaren duren, de plant blijft,

zooals de ervaring leert, al dien tijd juist dezelfde. De laatste

hebben zich tot nu toe aan de waarnemingen onttrokken.

Waarschijnlijk echter alleen, omdat men er niet naar gezocht

heeft. En dit heeft weder zijn grond daarin, dat men geen juiste

voorstelling had van wat men zoeken moest. Trouwens de hcerschende

meening, dat soorten door zeer langzame veranderingen ontstaan, is

voor zulk zoeken niet gunstig.

Naast deze stelling, de zoogenoemde selectie-leer, is echter reeds

door Darwin de mogelijkheid voor een plotseling ontstaan van

soorten erkend. De verschillen tusschen nauw verwante soorten zijn

feitelijk zóó klein, dat zij zeer goed in eens optreden kunnen. Dit

denkbeeld heeft sedert steeds enkele aanhangers gevonden, voor-

namelijk onder de palaeontologen, doch ook onder zoölogen en

botanici. Gaat men van dit beginsel uit, dan is er geen grond meer,

om het ontstaan van soorten voor onwaarneembaar te houden, en

dus ook niet, om er niet naar te zoeken.

Ik besluit dus : planten kunnen, afwisselend met lange perioden

van standvastigheid, tijdperken doorloopen, waarin zij één of meer

nieuwe soorten voortbrengen. Omgekeerd is elke soort uit een andere,

in zulk een tijdperk ontstaan. En het is daarbij volstrekt niet noodig,

dat de moedersoort in de nieuwe soorten opgaat, zich in deze ver-

andert. Zij kan daarbij zelve blijven bestaan, met al haar vroegere

eigenschappen, geheel onveranderd.

Is dit juist, dan komt het er slechts op aan, om te zoeken naar

planten, die in zulk eene periode van mutatie verkeeren. De kans

om ze te vinden is natuurlijk slechts gering. Doch dit is geen redeji

om niet te zoeken.

Ik heb bij dit zoeken twee methoden gevolgd. De eene bestond in

rechtstreeksche waarnemingen op de wilde groeiplaatsen, de andere

in het uitzaaien van in het wild verzameld zaad, of van zaad van

uit het wild mede genomen planten. Ik zaaide dit zaad in den tuin,

op zoo groote schaal als maar mogelijk was.

De uitkomst van dit vrij omslachtige onderzoek was de gewenschte.

Ééne soort trof ik in eene mutatie-periode aan. Het is de Oenothera
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Lamarchiana ^ bij ons, even als de O. hlennis en O. mnricata uit

Amerika ingevoerd.

Ik zaaide haar zaad voor het eerst in 1887 en kreeg terstond een

nieuwen vorm, O. lata^ en Avel in drie exemplaren. In 1888 zaaide

ik nogmaals zaad, en nu op grootere schaal. Ik kreeg wederom

dezelfde O. lata, in vijf exemplaren, en daarnaast een dwergvorm

O. nanella eveneens in ivijf, en een soort met smalle glanzige bla-

deren O. scintillam in een enkel exemplaar. De omvang mijner

cultuur bedroeg omstreeks 15.000 zaailingen, zoodat de beide eerst-

genoemde soorten in 1 ex. op de 3000 opgetreden waren.

Ik heb deze zaaisels sedert herhaald, aanvankelijk op even groote,

later, bij meer ervaring, op kleinere schaal en heb thans de negende

generatie van O. Lamayckiana in muteerenden toestand. Zij brengt

de beide eerstgenoemde soorten nagenoeg jaarlijks, de derde van tijd

tot tijd voort.

Daarenboven heb ik uit haar nog een reeks andere, vroeger onbe-

kende vormen zien ontstaan, soms in een enkel, soms in verscheidene,

soms zelfs in vrij vele exemplaren. Zoo leverde de cultuur van 1895,

op 14,000 zaailingen 1 O. gigas, 2 O. Icpiocarpa^ 8 O.rubrinervis^

15 O. alhkJa en 17G exemplaren van O. ohlonga. Deze vormen

bleken bij uitzaaien terstond constant te zijn ; zij zijn ook thans na

eenige generatiën van cultuur nog juist zóó als toen zij voor het

eerst optraden. Ook ontstaan van de drie laatstgenoemden nagenoeg

jaarlijks nieuwe exemplaren uit den hoofdstam.

Ik heb thans, in de 15 jaren die mijne proef duurt, omstreeks

een duizendtal mutatiën waargenomen, waarbij twaalf goed onder-

scheiden en meestal zaadvaste soorten zijn opgetreden. Daarenboven

ontstonden nog een aantal andere, onduidelijke, stei'iele, of niet vol-

doende zaadvaste typen.

Daarbij bleken deze regels gevolgd te worden

:

1. De nieuwe soorten ontstaan plotseling, zonder overgang of

voorbereiding.

2. Zij blijven van den beginne af, in den loop der generatiën

onveranderd.

3. Zij zijn meestal uit zaad volkomen constant, van hun eerste

optreden af. Een terugkeer tot de moedersoort, of atavisme nam ik

in die gevallen nooit waar. Uitzondering: O. scinüllans^ met sterk

atavisme.

4. Onder hen is een dwergvorm (O. naneJIa) die als variëteit

kan worden opgevat; deze gedraagt zich echter juist zooals de andere.

Die andere wijken van elkander en van de moedersoort evenveel.
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on in enkele opzichten meer af dan nauw verwante oude soorten in

dit en in andere geslachten.

5. Zij treden meest in een groot aantal van individuen, en in

een reeks van jaren bij herhaling op.

6. De nieuwe eigenschappen zijn individueel variabel, volgens

Quetelet's wet, evenals die van O. Lamarcldana . Maar tusschen

deze variabiliteit en de mutatie waardoor zij onstonden bestaat geen

waarneembaar verband.

7. De mutatiën geschieden in allerlei richtingen, en niet bij

voorkeur in ééne bepaalde. Meestal maken zij de nieuwe soorten

zwakker en zijn dus nadeelig (0. albida), soms zijn zij onverschillig

(O. ruhrincrvis)^ soms waarschijnlijk voordeelig (O. gi(jf(s). In vele

gevallen schijnt de fertiliteit verminderd, in andere echter niet.

Men kan het optreden der nieuwe soorten in den vorm van een

stamboom samenvatten. De exemplaren, die het type van de O.

Lamarcldana herhalen, vormen dan den hoofdstam, waarvan telken

jare de mutanten evenzoo vele zijtakken zijn. In den hier volgenden

stamboom zijn alleen deze mutanten vermeld; de uit hun zaad ver-

kregen exemplaren, die mij tot het onderzoek naar de constantie

der soort dienden, zijn daarbij weggelaten.

De stamboom heeft slechts betrekking op een mijner proeven, die

in 188G met 9 rosetten van tweejarige planten begonnen werd. Deze

rosetten waren zelven in het wild opgegroeid, doch werden in het

najaar van genoemd jaar overgebracht naar mijn proeftuin, waar zij

in 1887 bloeiden en zaad droegen.

Stamboom van Oenofhera Lamarckiawi.

Generatie, gigas albida oblouga rubriuervis Lain.

8e Generatie

1899
eenjarig.

7e Generatie

]898
eenjarig.

Ge Generatie

1897
eenjarig.

5e Generatie

1896
eenjarig.

4e Generatie

1895
eenjarig.

3e Generatie

1890/91
tweejarig.

2e Generatie

1888/89
tweejarig.

Ie Generatie

1886/87
tweejarig.

11
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Wiskunde. — Bc Heer Jan de Vries spreekt over : „Z)e voei-

puntencirkels van het pimtenveld met betrekking tot een gegeven

driehoek^\

1. Zijn Pi^ F 21 P-s de orthogonale projecties van het punt P op

(Ie zijden van driehoek A^A^A^, dan heet de cirkel tt, welke door

Pi, Pg, Po bepaald wordt, de voetpimtencirkel van P.

Snijdt :7r den omtrek nog in P/, Pg', P3', dan zijn deze drie punten

de projecties van een punt P' dat isog'onaal verwant is met P; d.w.z.

de hoeken A^AiP en P'AiA^ zijn even groot. Anders gezegd, P
en P' zijn de bestaanbare brandpunten van een kegelsnede, die de

rechten Aj^Ai aanraakt.

Elke cirkel n behoort dus bij twee punten P. Deze punten vallen

samen voor eiken der vier cirkels, die de zijden aanraken.

Wanneer P op den omgeschreven cirkel van Ai A^A^ ligt, ontaardt

71 in de bij P behoorende rechte p van Wallage (Simson) en de

oneindig ver gelegen rechte; P is dan brandpunt van een in ^1^12^3

beschreven parabool. De rechten p omhullen de bekende, door Steiner

ontdekte, tricuspidalo hypocycloide, voor welke kromme van de derde

klasse de rechte in het oneindige geïsoleerde dubbelraaklijn is.

2. Door twee punten P] en Pg, die achtereenvolgens op a^^^j^s
en o^^AiAo liggen, gaan drie cirkels n. In de eerste plaats

natuurlijk de voetpuntencirkel van het punt P, waarvan Pi en Pg

twee projecties zijn. Verplaatst men het punt Q langs de rechte /j,

die cii in Pi loodrecht snijdt, dan doorloopt het isogonaal verwante

punt Q' een om A^ A^ ^3 beschreven kegelsnede ^1. Deze heeft

met de rechte /o, welke a^ in Pg loodrecht snijdt, twee punten Q'

en P' gemeen, waarvan de isogonaal toegevoegde punten Q en P
op h liggen. De gemeenschappelijke voetpuntencirkel van Q en Q'

gaat nu blijkbaar door Pi en ^^2; evenzoo liggen deze twee punten

op den bij R en R' behoorenden cirkel n.

Neemt men P2 oneindig ver, dan ontaarden deze drie cirkels in

de drie in Pi samenkomende rechten van Wallage.

3. De puntenparen P, P' welke in een rechte liggen met het punt

Mj vormen een kubische kromme //(^), welke voortgebracht wordt

door den stralen bundel (M) en den daarmede projectieven bundel der

kegelsncden, die isogonaal aan die stralen zijn toegevoegd. Deze

kromme gaat blijkbaar door de hoekpunten ^li, A^^ A3 en door de

dubbelpunten der transformatie, d. z. de centra 1 der vier cirkels,

die de zijden raken. Zal M nu het midden zijn van twee toege-i
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voegde punten P, P', dan moet het punt dat door P,P harmonisch

van M gescheiden is, in liet oneindige liggen, dus een der snijpunten

wezen van de rechte r^ met de poolkegelsnede van M naar /<(^).

Nu gaat deze kegelsnede door de vier punten 7, is dus een ortho-

gonale hyperbool; bijgevolg kan men door M twee onderling lood-

rechte lijnen trekken, die elk een paar P, P' dragen.

Maar een dier paren is onbestaanbaar. Immers een kegelsnede

welke de rechten Aj^ Ai raakt, is geheel bepaald, als men haar cen-

trum M kent; van de beide boven bedoelde paren bestaat dus het

eene uit de bestaanbare, het andere uit de onbestaanbare brandpunten

der kegelsnede.

Yoor de ellips a^ y'^ + h^ a-- = a^ Ifi is de voetpuntenlijn der bestaan-

bare brandpunten de cirkel ^^
-f ?/2 — a^ ; de projecties der onbe-

staanbare brandpunten a? == O, y = =b c e op de raaklijnen liggen in

den cirkel x^ -\- y^ -=1 h^.

Bij de hyperbool wordt deze tweede cirkel blijkbaar onbestaanbaar;

by de parabool wordt hij een oneindig ver gelegen puntcirkel. Voor
de krommen der tweede klasse, waarvan de raaklijnen twee stralen-

bundels vormen, ontaardt de cirkel x^ -\- y^ =l Ir' evenzeer in een

punt. Immers uit de tangenticele vergelijking der ellips, a2u2_|-^,2y2_x

ontstaat de vergelijking van het puntenpaar ^= =t a,?,- — O als men
h gelijk aan nul stelt.

4. Blijkens het voorgaande is elk punt van het vlak waarin

de driehoek A^A^A^ ligt, het centrum van twee n. Als men, in na-

volging van FiEDLER, eiken cirkel n vertegenwoordigt door zijn beide

aspuntcn of polen op den bol waarvan n een hoofdcirkel is, verkrijgt

men dus als „beeldoppervlak" van het stelsel (tt) een met betrekking

tot fp symmetrisch geplaatst oppervlak van de vierde orde ^C-*).

Met behulp van //W kan men gemakkelijk aantoonen, dat elke

twee willekeurig gekozen punten S^ en S^ op drie cirkels n liggen.

Immers de cirkels door S^ en S^ worden afgebeeld door een ortho-

gonale hyperbool 7(2), waarvan het vlak de rechte 5i S^ loodrecht

middendoor deelt, terwijl de asymptoten het vlak <P onder hoeken
van 45° snijden. Nu zijn de raakpunten der asymptoten te beschou-

wen als beeldpunten van de eenige raaklijn der bovengenoemde
hvpocycloïde, welke de richting van ^1^2 heeft. De overige zes

snijpunten van yC^) en ^W zijn afkomstig van drie cirkels n.

5. Er zijn evenwel drie puntenparen aan te wijzon, welke elk

op oneindig vele cirkels n liggen. Is toch P een punt van ^2 ^^g,

dan gaat zijn voetpuntencirkel door A^ en de projectie Pj van .dj op
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Ac^A^. Hieruit volgt dat hot vlak /j, dat ^h loodrecht snijdt volgens

de verbindingslijn der middens C3 en C^ van Ai A^ en A^ ^3, een ge-

heel op /^(4) gelegen orthogonale hyperbool bevat.

Dit vlak raakt jlM) volgens de rechte C3 Cg. Want elk punt dezer

lijn is te beschouwen als het centrum van een ontaarde kromme der

tweede klasse.

De doorsnede van u^."^) met <ƒ> bestaat dus uit vier rechten, te

weten de lijnen Ch Ci en de rechte in het oneindige.

De lijnen Cj Cg, C^ C3, Q Cj verdeden het vlak </* in zeven doelen.

Ligt M binnen den driehoek Cj Cg C3 of in een der hoeken, welke

door de verlengden van twer zijden worden gevormd, dan is de over-

eenkomstige kegolsnede een ellips en dientengevolge jV de projectie

van vier bestaanbare punten van het beeldoppervlak. Behoort

daarentegen M tot een der deelen van ^, welke door een zijde en

de verlengden der andere twee zijden begrensd wordt, dan is do

kegelsnede een hyperbool, zoodat M slechts een bestaanbaren cirkel n

bepaalt, dus de projectie is van twee bestaanbare punten van ,mW.

In eiken der „elliptische" kokers, w^lke door de vlakken /i, /g, 73

worden gevormd, bevindt zich dus een blad van ^^W dat »?> volgens

drie rechten loodrecht snijdt en in de beide beeldpunten van een der

punten 1 een bijzonder punt bezit.

De vier bladen hangen samen in de zes dubbelpunten, welke zich

in Cj, C2, C3 en oneindig ver op Ci C^, C^ C3, C3 6\ bevinden.

De „hyperboHsche" deelen van //(^^ gaan in de „elliptische" over

langs de hyperbolen die in de raakvlakken yk gelegen zijn.

Het vlak dat een hoek of een buitenhoek van den gegeven drie-

hoek loodrecht middendoor deelt, bevat vier dubbelpunten, snijdt

dus het beeldoppervlak volgens twee kegelsneden, die '/> op de

rechten Q. Ci en in het oneindige ontmoeten. Een dezer kegelsneden

is bijgevolg een parabool, terwijl de andere oen orthogonale hyper-

bool moet wezen omdat haar oneindig ver gelogen punten de beelden

zijn van de rechte van Wallage, die loodrecht staat op het doolvlak.

6. De cirkels n^ welke door een punt D gaan on oen rechte l

aanraken, worden vertegenwoordigd door twee parabolen, waarvan

de vlakken hoeken van 45° met <P maken. Zij hebben met aW vier

punten in het oneindige gemeen; de overige snijpunten wijzen zes

cirkels aan.

Deze uitkomst vindt men terug door de coïncidontios op te zoeken

van de (3, 3), welke op / wordt ingesneden door de cirkels ;r, die D
bevatten.

De cirkels, die twee rechten / on m aanraken, worden afgebeeld
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door ^ler rechten ; deze bepalen op /v(4) de beelden van acht cirkels

71^ die l en m tot raaklijnen hebben.

Yallen / en m lang's tAvee zijden van den driehoek Ai A^ ^3, dan

vallen de acht cirkels twee aan twee samen in de vier ingeschreven

cirkels.

De heer Schoute vestigt er de aandacht op, dat men het door

den spreker onderzochte oppervlak den naam van „golfoppervlak der

ingeschreven kegelsneden" geven kan, wijl de cyklographische afbeel-

ding eenvoudig verlangt, dat men op de loodlijn in een punt M van

het vlak des driehoeks naar weerskanten stukken uitzet, die gelijk

zijn aan de beide assen der ingeschreven kegelsnee, die M tot middel-

punt heeft. De dubbelpunten, die met de in- en aangeschreven cir-

kels overeenkomen, zijn dan de punten van „conische refractie."

De vergelijking van het bedoelde oppervlak is

{ax 4- hy -f cz) {hy + cz — aj') {cz + ax — hy) {a.v -f hy — cz)

— 1 G (.-^2 sin 2 Tl + ƒ dn 2 B + c^ sin 2 C) / /^^ w^ + IG P w^' = O,

als x,y,z de gewone driehoekscoördinaten zijn, n den afstand van het

punt tot het vlak van den drielioek aangeeft en a,b,c,A.B,C,I,R

als naar gewoonte de zijden, de hoeken, den inhoud en den straal

des om<ïeschrcven cirkels van driehoek ABC aanduiden.

Physiologie. — De Heer Winkler biedt namens Dr. J. W. Lange-

LAAN een mededceling aan: ^^Ovrr het bcpfflcn der sensibele

segmentale hnldgehieden hij gezonde individiten^\

Wat wij over dit onderwerp bij den mensch weten, was hoofd-

zakelijk ontleend aan pathologische gevallen, en de schemata van

IIead waren de meest volledigen, die wij bezaten. Maar de phy-

siologische proeven van Sherrington op Macacus rhesus, die de

experimenten van TüRCK en vele anderen voortzette, en de nauw-

keurige anatomische onderzoekingen door Bolk op menschen, hebben

onafhankelijk van elkaar tot zulk overeenstemmenden uitslag geleid,

dat wij dit vraagstuk in hoofdtrekken opgelost kunnen beschouwen.

Derhalve wordt deze verhandeling meegedeeld niet om er nieuw^e

feiten aan toe te voegen, doch alleen om de mogelijkheid aan te

toonen deze gebieden bij normale personen te bepalen.

In een geval van locomotore ataxie w^erd door mijn collega

Beyerman gevonden, toen hij met een speld over de huid prikte,

dat er smalle hyperalgetische banden waren, die nauwkeurig de
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grenzen der segmentale huiflgobieden schenen te volgen. Ik zag

hetzelfde feit in een ander geval van tabes en wij beschouwden deze

banden als velden, gevormd door het over elkaar grijpen van twee

segmentale huidgebieden.

Om te onderzoeken in hoeverre deze velden bij o'czonde menschen

konden bepaald worden, koos ik ontwikkelde personen, die er hun

aandacht eenigen tijd bij konden bepalen. Ik begon eerst over de

huid van een der ledematen te prikken, kruisend de ventrale difTe-

rentiatiogrens, terwijl ik er zorg voor droeg op onderling gelijke

afstanden te prikken, met dezelfde kracht, en met gelijke tijdsinter-

vallen. Toen ik de differentiaticgrens naderde, gaven zij allen een

snel aangroeiende pijngewaarwording aan. Nu verzocht ik hen aan

te geven do juist merkbare aangroeiing en toekende deze plaats

met een blauw potlood aan. Vervolgens van den anderen kant in

dezelfde richting prikkend, werd een tweede plaats van aangroei

der pijnsensatie bepaald. Op deze wijze waren bij alle menschen

die ik onderzocht gemakkelijk de dorsale en ventrale differentiatie-

grenzen te bepalen, als barden zich uitstrekkend langs de as der

extremiteit. De breedte dezei" banden bedroeg een halve tot een

centimeter en in geen geval w^rd op de ledematen dit overkruisings-

gebied broeder gevonden.

De velden gevormd door het over elkaar grijpen van twee primair-

grenzen waren veel moeilijker te bepalen, aangezien de aangroei der

gewaarwording veel geleidelijker gaat; deze moeilijkheid werd nog

grooter in de nabijheid der gewrichten. In overeenstemming hier-

mede heeft Sheruington gevonden, dat de primairgrenzen van het

segmentale huidveld minder abrupt zijn dan de differentiaticgrens.

Wanneer de persoon die tot onderzoek diende vermoeid raakte,

werden deze overkruisingsvelden smaller; daarentegen, na eenigen tijd

het onderzoek herhalend op dezelfde persoon, werden deze gebieden

broeder, omdat geringer verschillen onderscheiden werden. Dezelfde

verhoudingen worden gewoonlijk teruggevonden, wanneer iemand met

behulp van een passer van Weber de wijdte der tastcirkels tracht

te bepalen.

Het is duidelijk, dat de velden gevormd door het over elkaar

grijpen dezer segmentale huidgebieden, op deze wijze bepaald, te

klein moeten zijn, aangezien wij eerstens weten door de onderzoe-

kingen van Shereington, dat de zenuwverzorging uit een enkelen

achterwortel naar den rand van het segmentale huidgebied geringer

wordt en in de tweede plaats is het duidelijk, dat de aangroeiing

der gewaarwording een zekere grens moet bereiken, voordat het

verschil waargenomen wordt.
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Ik lien overtuigd, dat liet subjectieve dezer tnethofie tot vele

fouten aanleiding l<an geven en daarom geef ik slechts de plioto-

grapliische reproductie der gebieden, zooals zij in sommige gevallen

gevonden zijn, zonder er eenige gevolgtrekkingen uit te maken.
Deze methode uitgebreid tot de temperatuurzin, zou misschien

goede resultaten kunnen geven.

Amsterdam^ September 1900.

Al de onderzochte personen werden beschouwd gezond te zijn.

De romeinsche cijfeis ge\en het nummer van den achterwortel,

waartoe het huidveld vermoedelijk behoort.

Fig. I. Yoorvlakte van den linkerarm. Persoon voor onderzoek

J. V. oud 27 jaar 2Vviii 2—3.30 P.M.

Fig. II. Achtervlakte van den linker arm
;
smalle overkruising

p. voor o. W. A. V. oud 25 jaar ^s/yjj^ 2—3.30 P.M.

Fig. III. Achtervlakte van den linkerarm
;
breedo overkruising,

p. voor o. M. II. oud 27 jaar Vix 2—3.20 P.M.

Fig. IV. Linker borsthelft; de huid om den tepel was in haar

geheel hyperaesthetisch en de grenzen van dit veld niet zeker te

bepalen, p. voor o. J. v. d. L. oud 21 jaar Vix 10.30-11.30 A.M.

Fig. V. Buitenkant van het rechterbeen

;

door een breede over-

kruising is huidvekl XXA^II in twee veklen verdeeld. Deze plaats

is met een kruisje gemerkt, p. voor o. A. A. J. oud 27 jaar ^Vviii

1.30—3.20 P.M.

Fig. YI. Linker helft van het gezicht. Het overkruisingsveld om
het oog was niet bepaald. Do huid v<in het oor lag in een groot

overkruisingsveld, p. voor o. E. W. d. F. oud 24 jaar Vix 2— 3 P.M.

Pathologie. — De Heer WiisKLER biedt een opstel aan van den

Heer IL D. Beijerman: ^Eigenaardige stoornissen van het

'pijngevoel bij eene Ujderesse aan fabes dor.saIis^\

Op de kliniek van Prof. V^inkler in het Binnen-Gasthnis werd

het volgende ziektegeval waargenomen.

Een gehuwde vrouw, C, 52 jaren oud, uit wier huwelijk met

een aan sterke excessen in Baccho et Venere overgegeven man,

(naast 3 abortus, één dood geboren, en 3 kort na de geboorte ge-



J. W. LANGELAAN. Over het bepalen der sensibele segmentale huidgebieden

bij gezonde individuen.

Fig. L

Fiq. IT.

Fiq. III.

Fig. T

Fiq. IV.

Fig. VI.

Verslagen der Afdeeliug Natuurk, Dl. IX. A^. 1900/1



D. H. BEIJIRMAN: Eigenaardige stoornissen van het pijngevoel bij een

lijderesse aan Tabes dorsalis.

Verslagen der Afdceling Natuurk. Dl. IX. A». 1900/1.
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storven kinderen) slechts één kind groot werd, klaagde sedert zeven

jaren over slechter worden van het zien, pijn in de beenen, gordel-

pijn, onzekerheid bij het gaan en moeilijkhedeu bij het wateren.

Op 13 Juli 1900 wordt geconstateerd:

De zwak uitziende, vermagerde vrouw heeft normale borst- en

buikingewanden. De pupillen zijn gelijk, reageeren niet op licht, ook

niet op convergentie. Beiderzijds bestaat ptosis. De visus is ver-

minderd. Beperking, vooral van het rechter gezichtsveld en vrij sterke

atrophie van den uervus opticus bestaat.

Behoudens geringe paraesthesiëen in de uliiaire vingers, vindt men
geen stoornissen in beweging of gevoel der bovenste extremiteiten.

Rondom de borst vindt men beiderzijds gevoellooze plekken. De
spierkracht der onderste extremiteiten is verminderd, links meer

dan rechts. De spieren zijn slap. Er bestaat hypotonie in knie- en

en heupgewrichten. Er is sterke ataxie, bij gesloten oogen toenemend.

De peesreflexen zijn beiderzijds geheel verdwenen. De voetzoolreflexon

beslaan. De gevoeligheid voor pijn is beiderzijds, maar links in

meerdere mate dan rechts, afgenomen, behoudens in bepaalde huid-

gebieden. Op deze plaatsen wordt een lichte speldeprik, even.ils elke

elders niet pijnlijke aanraking, met een heftige pijn en pijnlijke ver-

trekking van den mond beantwoordt.

Een nauwkeurige bepaling der grenzen der overgevoelige gebieden,

voert tot de nevenstaande figuur (fig. 1 en 2) waarin deze strooken

zwart zijn geteekend.

Aan de diagnose van tabes dorsalis kan moeilijk getwijfeld worden.

Merkwaardig evenwel is, dat de rangschikking der grenzen van de

gevoelige huidstrepen, waarvan de prikkeling met een pijnlijke ge-

laatsuitdrukking beantwoord wordt (de hyperalgetische strepen dus)

gelijk zij in fig. 1 en fig. 2 is afgebeeld, nauw overeenstemmen mcü

de schemata der huidinnervatie door de achterwortels, die aan Prof.

Bolk ontleend zijn (fig. 3 en fig. 4). Ofschoon de juiste beteekenis

eener zoodanige verdeeling van hyperalgesie en hyp-algesie op de

huid der onderste extremiteiten, naar het mij voorkomt, zeer moeilijk

te verklaren is, staat zij ongetwijfeld in verband met de distributie

der wortclinnervatie in de huid.
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Plantenkunde. — De Heer Hugo de Vries biedt, namens Dr.

W. BuRCK, eeu opstel aan, getiteld: j, Voorbehoedmiddelen op

den stempel tcf/en liet kiemen van vreemd stuifmeeV\

Het is bekend, dat het stuifmeel van zeer vele planten te gronde

gaat, zoodra het in aanraking komt met water. Men ziet dan de beide

wanden (exine en intine) bersten, terwijl de inhoud met kracht naar

buiten stroomt ^).

Het stuifmeel van andere planten daarentegen is tegen water

bestand, van vele soorten gaat het zelfs daarin over tot kieming.

Verder is het bekend, dat het zeer vaak gelukt om stuifmeel tot

kieming te brengen in suikeroplossingen van verschillenden graad

van concentratie of ook in gelatine, agar-agar, gom, dextrine etc. of

in mengsels dezer stoffen met suiker ^).

Voor een groot aantal stuifmeelsoorten is het evenwel tot nog toe

niet gelukt eene oplossing te vinden waarin kieming werd waarge-

nomen (vele Composieten j UmbeUiferen^ Urtieaceën, Malvaeeënj Eri-

edceën en vele anderen).

De meening, dat hierbij in het stempelvocht voorkomende che-

mische stoffen eene rol zouden spelen is reeds meermalen uitgesproken

(o.a. in 1892 door MoLitscii ^), die dit afleidde uit het feit, dat het

stuifmeel van Azalea^ dat in water niet tot kieming was te brengen,

fraaie kiembiiizen vormde wanneer met het stuifmeel ook een stempel

van Azalea in den waterdroppel werd gebracht.

1) Over de verhouding' van liet stuifmeel lot water vergelijke men o. a. Bengt
LiDFOKSS, Zur Biologie des Pollens, rriugslieini's Jalirbücher Bd. XXIX, 1896,

pag. 1—39.

Hansgirg, Beitrage zur Biologie und Morpliologie des Pollens. Sitzungs-ber. der

K. Bühm. Gesellsch. 1897, XXIII.

Bengt Lidforss, Weitere Beitrage zur Biologie des Pollens. Pringslieim's Jahrb.

Bd. XXXIII, 1899.

2) Zie o.a. van Tijoghem, Eeclierclies physiologiques sur la végétation libre du
pollen et de l'ovule. Anuales des se. nat. Bot. 5e série, torn. XII, 1872.

L. Knu, Sitzungsber. d. botauischen Vereines d. Provinz Brandenburg XXIII, 1881.

E. Strasbükger, Neuere Untersuchungen über den Befruchtungs-Vorgang bei den
Phauerogamen etc. Jena 1884.

E. Strasburger, Ueber fremdartige Bestiiubung. Pringsheim's Jahrb. für w. Botanik

Bd. XVIII, 1886.

II. MoLiscH, Zur Physiologie des Pollens, met besonderer Rücksicht auf die chemo-
tropischen Bewegungen der Pollenschlauche. Sitzungsber. der math. uaturw. Classe der

K. Akademie der Wissensch. Wien Bd. CII, Abth. I, 1893,

S) MoLiscH, l.c. pag. 439.
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Ook mij is het reeds sedert jaren waarscliijnlijk voorgekomen, dat

stuifmeel, dat in water of suikeroplossingen niet tot kieming over-

ging, een specialen chemisclien prikkel behoefde om het kiemproces

op te wekken en dat in het al of niet voorhanden zijn van zulk

eene chemische zelfstandigheid in het stempelvocht in sommige ge-

vallen eene verklaring kon gelegen zijn van het opvallende feit,

dat zeer vaak stuifmeel niet tot kieming kan komen op den stempel

van eene plant, die tot de stuifmeel leverende in een zeer nauwen

graad van verwantschap staat, terwijl het dikwijls wel tot kieming

overgaat op den stempel van eene plant, behoorende tot een syste-

matisch zeer ver verwijderde familie ^).

Ik meende reeds in 1889 dit te mogen afleiden uit de hieronder

volgende feiten. Het stuifmeel van Mussaenda riifinervis, M. frondosa^

M. Teijmiatuiidna^ M. Afzelii^ M. Relnicardtianu en M. cijllndro-

carpa behoort tot die stuifmeelsoorten, die weerstand bieden aan de

inwerking van water en daarvan geen nadeel ondervinden, doch die

nochtans daarin niet tot kieming overgaan.

Wanneer nu dit stuifmeel wordt gebracht in een droppel gedes-

tilleerd water, waarin tegelijkertijd een stempel van de plant is gelegd,

dan gaan nagenoeg alle stuifmeelkorrels binnen den tijd van twee

uur over tot de vorming van een kiembuis, die vrij spoedig eene

zeer aanzienlijke lengte bereikt.

Het is daarvoor niet noodig om den geheelen stempel te gebruiken
;

de kieming treedt even goed in wanneer slechts de helft, een vierde

of een achtste deel in den waterdroppel wordt gebracht en zelfs zag

ik nog vaak duidelijke kieming bij toevoeging van Vig deel van den

stempel.

Dezelfde proef om stuifmeel te doen kiemen in het op deze wijze

verdunde stempelvocht van dezelfde plant gelukte mij ook bij vele

soorten van Favcffrf en verder bij Pcntas carnea, Eriostemma flori-

biinda, een viertal soorten van Begonlajhij Uvarla purjmrea, IJ.hir-

stita^ Torenia Fournierl en bij Murraijd cxotica, planten behoorende tot

de Rubiaceae^ Bcfjoniaceae^ Anonaceae^ ScropJtiilarlaceae en Riitaceae.

Bij zeer vele andere planten gelukte het evenwel niet.

Verder was het mij gebleken, dat het er bij Mussaenda niet op

aankwam of men den stempel gebruikte van dezelfde species, dan

wel van eene andere soort van dit geslacht.

Plet stuifmeel van M. rufineruis kiemt even goed in het verdunde

stempelvocht van M. frondosa en M. ci/lindrocar^ja als in dat van

1) Strasbürgek, Ueber fremdartige Bestaübung l.c.
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de eigen soort, en dat van 31. frondosa was ook tot kieraing te

brengen in het stempelvocht van M. rufinervls en M. cylindrocarpa^

terwijl het stuifmeel van M. mjUndrocaypa^ M. Rclnwardtiana en

M. Teijsmannlana alsmede tot kieming overging in het stempelvocht

van M. rufinervis.

Bij de verschillende soorten van Pavetta was dit anders.

Wel gelukte het mij het stuifmeel van Pavetta javanka tot kie-

ining te brengen in gedestilleerd water bij tegenwoordigheid van een

stempel van P. javanka en P. fulgens, maar niet in het verdunde

stempelvocht van P. lomjipes, P. grandiflora^ P. cormcea en P.

pauciflora.

Dat van Pavetta grandifiora kiemde alleen bij tegenwoordigheid

van een stempel van eigen soort en dien van P. fulgens, maar niet

van dien van P. javanka^ P. longipes^ P. cormcea QnP.pauclflora.

Dat van Pavett(( coriacea was op deze wijze in het geheel niet

tot kieming te brengen, zelfs niet bij gebruik van den stempel van

P. coriacea zelve.

Ook bleek nog, dat het stuifmeel van Mmmenda cylindrocarpa

niet kiemde in liet verdunde stempelvocht van Pavetta grandiflora

en dat van Mussaenda rufinervis niet in dat van Gardenia curvata etc.

Dit alles wijst op de aanwezigheid van stoffen in het stempelvocht,

die het vermogen bezitten het kiemproces op te wekken en geeft

tevens aanleiding tot de vooronderstelling dat voor verschillende

geslachten en ook voor verschillende soorten van lietzelfde geslacht die

stoffen ook verschillend kunnen zijn. Sedert ik mij met dit onderzoek

heb beziggehouden, is het stuifmeel herhaalde malen het onderwerp

geweest van belangrijke onderzoekingen, zoowel wat betreft zijn ver-

houding tot water (Kerner, Lidforss, Haksgirg), en het negatieve

aërotropisnms, dat bij kiembuizen valt op te merken (Molisch), als ook

de chemotropisclie werking door den stempel en door bizondere che-

mische verbindingen op de stuifmeelbuizen uitgeoefend.

Het is niet onmogelijk, dat somtijds dezelfde stoffen, die op de

eenmaal gevormde kiembuis een chemotropischen invloed uitoefenen,

ook tevens het vermogen bezitten om het latente kiemvermogen der

stuifmeelkorrels op te wekken, doch zeker is dit niet; in elk geval

is zulks nog niet gebleken.

Brengt men een stempel van Narcissiis Tazetta in een droppel

suiker-gelatine-oplossing tegelijk met eenig stuifmeel van deze plant,

dan worden zooals Molisch heeft aangetoond de gevormde kiembuizen

door den stempel en ook door de sneevlakte van den stijl aange-

trokken maar de kieming van het stuifmeel zelve staat niet onder

den invloed van den stempel ; het kiemproces komt tot ontwikkeling

ö
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ook zonder stempel, wanneer slechts het Ncü'cissus-stmïmeel wordt

gebracht in de bedoelde oplossing van 7 pCt. suiker ^).

Eerst dan doet de stempel zijn invloed gelden, wanneer de buizen

gevormd zijn en het heeft allen schijn, dat de kromming naar den

stempel, in dit geval althans, berust op een groei naar de voedselbron

(trophotropismus) van een kiembuis, die gevormd is uit de reserve-

stoffen der stuifmeelkorrel.

Uit het laatste onderzoek van Lidforss ®) is gebleken, dat de stem-

pel bij deze proef kan vervangen worden door organen van vreemde

planten bijv. door stukjes van een Allium-worta], hetgeen bij hem het

vermoeden wekte, dat een in het plantenrijk zeer verbreide stof bij

deze chemotropische kromming in 't spel was. Stukjes diastase

oefenen dezelfde werking uit en zooals nader werd aangetoond is het

niet de diastase als zoodanig, het zetmeel omzettende principe, maar

het in de praeparaten voorkomende eiwit, waarvan de chemotropische

invloed uitgaat.

Deze zaken moeten dus niet met elkander worden verward ; de

chemische zelfstandigheden, die het vermogen bezitten het kiemproces

op te wekken zijn — hier althans — niet dezelfde die eene chemo-

tropische kromming te weeg brengen van een eenmaal gevormde

kiembuis.

Een onderzoek naar chemotropische krommingen onder den invloed

van een stempel lag niet op mijn weg. De wijze waarop de kiem-

proeven genomen werden — in een medium nl. waarin de oplosbare

bestanddeelen uit het stempelvocht gemakkelijk diffundeerden —
leende zich dan ook niet voor waarnemingen in deze richting.

Het was uitsluitend mijn doel om te onderzoeken in hoever stuif-

meel, dat niet in water en suikeroplossingen tot kieming overging,

eene speciale chemische stof vereischte om het kiemproces op te

wekken. Ik stelde mij nl. de vraag of Strasburger's meening,

dat er op den stempel geen voorbehoedmiddelen voorhanden waren

om kieming van vreemd stuifmeel te beletten, niet in een te alge-

meenen zin was genomen?

Nadat nu de bovengenoemde voorloopige proefnemingen mij hadden

gewezen op het voorhanden zijn van speciale chemische verbindino-en

iti het stempelvocht, onder wier invloed de kieming tot stand kwam,

heb ik getracht eene stof te vinden, die op het stuifmeel van deze

verschillende planten denzelfden invloed vermocht uit te oefenen als

het stempelvocht.

1) MoLiscn 1, c. p. 427.

'') Jiot. Centralbl. No. 11, 1900, p. 373.

17
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Dit onderzoek lieeft tot de hieronder volgende uitkomsten geleid:

Het lag voor de hand daarbij allereerst te denken aan een of

ander organisch zuur, niet alleen omdat de stempels zwak zuur

reageeren, maar vooral wegens den bekenden invloed van organische

zuren en zouten op de spermatozoiden van varens en Selaginella ^).

Wel is waar is ook hierbij sprake van een invloed uitgeoefend

op de ricJtfing door de spermatozoiden ingeslagen, doch leek het mij

niet onwaarschijnlijk, dat ook bij de opwekking van het kiemproces

bij stuifmeel korrels organische zuren een rol zouden spelen.

Al mijne pogingen echter om eene oplossing te vinden van wijn-

steenzuur, zuringzuur of appelzuur in staat om het stuifmeel van

Mussaenda rufnervis tot kieming te brengen, bleven zonder resultaat ^).

Sedert is bekend geworden, dat Molisch door denzelfden gedach-

tengang geleid, in 1892 getracht heeft door organische zuren en

zouten kiembuisontwikkeling te voorschijn te roepen bij stuifmeel

van eeuige Composifae, Lhnbelliferae^ ürficaceae, Mcdvaceae en Eri-

caceae, dat niet tot kieming te brengen was in water, gelatine, suiker,

glycerine of gom en dat hem dit ook werkelijk is gelukt voor zoover

betreft dat van Azalea indica^ Rhododendron ponticum en R. arho-

reiim. In oplossingen van 1—0,05 pCt. appelzure kalk en van

0.01 pCt. appelzuur werd kieming waargenomen '^j. De overige

stuifmeelsoorten waren voor deze prikkels geheel ongevoelig.

Evenmin als het stuifmeel van Mussaenda was ook dat van ver-

schillende soorten van Pavetta^ van Begonia en van Pentos carnea

in zuren of zouten tot kiemiug te brengen.

Van de zuren heb ik mij toen gewend tot de suikers en verwante

stoffen en is het mij daarbij gebleken, dat het niet mogelijk was om
het Mussaenda-BtmïmeQl te doen kiemen in oplossingen van saccharose^

welken graad van concentratie deze oplossing ook mocht bezitten.

Ik maakte gebruik van oplossingen van 0.05 pCt. opklimmende tot

40 pCt.

Evenmin waren Manniet en Dcxtrose in staat om kieming op te

wekken. Ook proeven met Asparagine en Dextrine leidden tot

geen resultaat.

Wanneer echter de geringste spoor van levulose aan het water iverd

toegevoegd^ trad het kiemproces binnen den tijd van 2 uren in en

1) PrEFFER, Locoraotorisclie Eiclitunosbewegungeu durcli cliemisclie Eeize. Unters.

aus dem bot. luslitut zu Tübingeu Bd. I, Heft 3.

") Ue proeveu werden genomen met oplossingen van 0.2 pCt. tot 0.0025 pCt.

3) MoLiscu, 1. c. p. 429.
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hlehen iveldra de hiemhuizen even lang en even fraai te zijn als hij

de kieming in verdund stempelvocht.

Hierbij was het ganscb onverschillig' of levulose wei'd toegevoegd

aan het gedestilleerde vrater dan wel aan de oplossingen van de

genoemde suikers van verschillenden graad van concentratie of aan

eene oplossing van gelatine. Levulose bleek dus denzelfden invloed

uit te oefenen op de stuifmeelkorrels als de stempel.

Dat de chemische zelfstandigheid, die uit het stempelvocht in den

waterdroppel diffundeert levulose zou bevatten, is hiermee natuurlijk

niet tot zekerheid gebracht; ook nog andere stoffen in het stempel-

vocht voorkomende, zouden dezelfde werking op de 31ussaenda-?itmï-

meelkorrels kunnen uitoefenen. Zoo aanstonds zal nog blijken, bij

de mededeeling van een daarmee verband houdende proef, dat men
voorzichtig moet zijn met eene zoodanige identificatie.

Het onderzoek leerde nu verder dat het stuifmeel van andere

soorten van Mussaenda zich tegenover suikeroplossingen even zoo

gedroeg als dat van M. rufinervis ;
wegens de gemakkelijkheid waar-

mede het stuifmeel dezer soorten tot kieming kwam in elkanders

verdund stempelvocht, liet zich dit ook verwachten.

Het stuifmeel van Begonia komt wat betreft zijne verhouding tot

suikeroplossingen in vele opzichten overeen met dat van Mussaenda

doch in dit geslacht komen belangrijke afwijkingen voor ten aanzien

van de verhouding van het stuifmeel tot water.

Dat van Begonia gorgocensis namelijk kiemt reeds in gedestilleerd

water, terwijl dat van B. Deppii^ B. semperflorens en B. imperialis

geen pogingen doet om in water kiembuizen te vormen. Van allo

4 onderzochte soorten kiemt het stuifmeel echter gemakkelijk bij

tegenwoordigheid van een stempel in den waterdroppel. Ik moet

hier echter opmerken, dat het niet vooraf met zekerheid is te zeggen

of versch ingezameld stuifmeel van Begonia gorgocensis m gedestilleerd

water tot kieming zal komen of niet.

Meermalen deed zich bij de kiemproeven het verschijnsel voor dat

het stuifmeel dezer Begonia^ dat den eenen dag buizen had gevormd

in den waterdroppel, den daarop volgenden dag geen spoor van

kiembuisontwikkeling vertoonde, alhoewel het afkomstig was van

dezelfde plant.

Dit is eene bijzonderheid, die mij later gebleken is ook bij andere

soorten van stuifmeel geen zeldzaamheid te zijn.

Alle botanisten, die zich met de kiemiug van stuifmeel hebben

bezig gehouden, hebben dezelfde ondervinding opgedaan, dat de ver-

houding tot water lang niet altijd dezelfde is.

Een gering verschil in de vochtigheid van de omringende lucht

17*



( 262 )

kan niet alleen oorzaak zijn, dat stuifmeel, dat onder normale om-

standigheden resistent is tegen den invloed van water, daarmee in

aanraking gebracht, onmiddellijk berst, maar dat ook stuifmeel, dat in

gedestilleerd water kiemt, bij afwijkende luchtvochtigheid niet tot

kieming te brengen is. Uitvoerige mededeelingen zijn hieromtrent

onlangs gedaan door Bengt Lidforss in Pringsheim's Jahrbücher,

Bd. XXXIII, Heft 2, 1899, Cap. I en II. Dit maakt, dat men

nimmer eenige proef kan nemen betreffende de kieming van dit

stuifmeel in eenige vloeistof zonder dat men vooraf heeft onderzocht

— door controleproeven met het stuifmeel liefst uit denzelfden meel-

draad — of het in gedestilleerd water al dan niet tot kieming over-

gaat. Verzuimt men dezen voorzorgsmaatregel dan loopt men groot

gevaar om uit de kiemproeven eene verkeerde conclusie te trekken.

Ëet stuifmeel van deze Begonia bijv. heb ik herhaalde malen zien

kiemen in oplossingen van saccharose, dextroso en manniet van ver-

schillenden graad van concentratie, maar even dikwijls gelukte mij

dit niet. Men zou nu geneigd zijn hieruit af te leiden dat van deze

stuifnicelsooit het kiemproces kan worden opgewekt door de genoemde

suikers; toch is dit geenszins het geval; voor genoemde oplossingen

is dit stuifmeel volkomen indifferent. De van elkander afwijkende

resultaten worden hierdoor verklaard, dat het bedoelde stuifmeel nu

eens wel, dan weder niet kiemt in water. Kiemt het 7ik'f in water,

dan is het kiemproces ook niet op te wekken door saccharose,

dextrose, manniet of asparagine, kiemt het echter tvcl in water,

dan heeft dit ook plaats in oplossingen dezer stoffen en moet dit

derhalve in dezen zin worden opgevat, dat saccharose, dextrose en

manniet niet het vermogen bezitten om de kieming tegen te gaan.

Bij tegenwoordigheid van een stempel van de eigen plant kiemt

het steeds en evenzoo bijaldien de vloeistof een spoor levulose bevat

en zulks onverschillig of de levulose is toegevoegd aan het gedestil-

leerde water dan wel aan eene oplossing van saccharose, dextrose,

manniet of asparagine.

De drie andere soorten van Begonia^ B. semperfloycns^ B. Deppil

en B. imperia J is verhouden zich tegenover water, verdund stompel-

vocht en suikersoorten op dezelfde wijze als het stuifmeel van Mus-

saenda^ d.w.z. het kiemt niet in water, maar alleen in verdund

stempelvocht en in vloeistoffen die levulose bevatten.

Opvallend is het nu zeker, dat levulose een gansch andere werking

uitoefent op het stuifmeel der PaveUa^s. Van enkele dezer n.1. van

F. macrothyrsd en P. Rcginac kiemt het stuifmeel reeds in gedestil-

leerd water; dat van P. juvanica^ P. fulgens, P. longipes^ P. pau-

cifloraj P. graiidifïora e. a. alleen bij tegenwoordigheid van een
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stempel. Bij al deze Pavetfa-soorten evenwel is de aanwezigheid

van levulose een beletsel voor de ontwikkeling van de kiembuis. Van

geen enkele soort is het mij gelukt het stuifmeel in levulose te doen

kiemen en wat bijzonder de aandacht verdient, is dat van de meeste

Pavefta's de kieming niet alleen wordt belet, maar dat het stuifmeel

berst en zijn inhoud doet nitstroomen wanneer het met eene levulose

houdende vloeistof in aanraking wordt gebracht.

Wat zooeven werd meegedeeld over de verhouding van het stuif-

meel van Begonla gorgocensis tot water geldt alsmede voor dat van

Pavetta macrothyrsa.

Nu eens vormt het in deze vloeistof fraaie kiembuizen, dan weder

is er geen spoor van kieming waar te nemen. In het laatste geval

nu is het kiemproces ook niet op te w^ekken door saccharose of

dextrose, terwijl wanneer het wel in water kiemt eene toevoeging

dezer suikeis het kiemproces niet belemmert. Wordt nu aan de

vloeistof een spoor van levulose toegevoegd, hetzij die vloeistof be-

staat uit gedestilleerd water hetzij uit eene oplossing van suiker dan

bersten de wanden en verdeelt zich de inhoud in de vloeistof.

Het is mij niet gelukt eene chemische verbinding te vinden in

staat om bij Pavcfid het kiemproces op te wekken. Het hier boven

meegedeelde omtrent de verschillende verhouding van dit stuifmeel

tegenover het stempel vocht van de eigen plaiit en dat van andere

soorten doet het waarschijnlijk voorkomen, dat bij verschillende

soorten ook verschillende stoffen in het stempelvocht voorhanden zijn.

Welke evenwel die stoffen zijn heb ik tot nu toe niet kunnen ont-

dekken.

Het stuifmeel van Miwrmja exotka (behoorende tot de Rutaceaé)

komt in zijne verhouding tot levulose volmaakt overeen met dat

van vele Pavetta s. In water gebracht vertoonen de stuifmeelkorrels

een begin van kieming. In den regel bereiken de buizen geen

grootere lengte dan van 1—2 maal de middellijn van 't stuifmeel.

In verdund stempelvocht of in eene oplossing van saccharose, man-

niet of dextrose wordt de groei van de kiembuis niet bevorderd.

In deze oplossing gedraagt zich het stuifmeel als in water.

Bij toevoeging van levulose evenwel hetzij aan het water, hetzij

aan de suikeroplossingen bersten de korrels en is er van kiembuis-

vorming geen sprake.

Het hier meegedeelde omtrent de nadeelige werking van levulose

op het stuifmeel van Murrmja exotica heeft mij aanleiding gegeven

om te onderzoeken of dit laatste tot kieming was te brengen in het

verdunde stempelvocht eoner Mussaenda. Mocht het Murraija-ëtuiï-

meel ook in een vloeistof waarin een Mtissaenda-siem^el gelegd is
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bersten, dan zou de vooronderstelling', dat de cliemische verbinding,

die in het stempelvocbt der Mussaenda's de kieming te weeg brengt

levulose is, eene groote mate van waarschijnlijkheid gekregen hebben.

Het is mij nu gebleken, dat dit niet het geval is ; het Murraya-
stuifmeel gaat in het verdunde stempelvocbt van Jli2/ó'S'«ewfk r^f^^^eyy^'s

niet dood; het kiemt daarin op dezelfde wijze als in water.

De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat men hier toch te doen

heeft met levulose doch dat deze uit het stempelvocbt diffundeerende

verbinding eene te zwakke oplossing geeft om nadeelig op het Mur-
raya-stuifraeel te kunnen werken ; maar hoc dit ook zij, de genoemde

proef leert, dat de stof die in het i¥?iss«e«tZrt-stempelvocht de kieming

weet op te wekken voor als nog niet met levulose mag geïdentificeerd

worden.

Het feit, dat het stuifmeel van enkele P(iveü((''s belangrijk nadeel

ondervindt van levulose terwijl dat van andere Pavetta''s en van

Mun'ayn exotlca zelfs te gronde gaat bij aanwezigheid dezer stof

in de kiemvloeistof, heeft mij aanleiding gegeven om ook bij enkele

andere planten te onderzoeken hoe haar stuifmeel zich gedraagt

tegenover levulose, van welk onderzoek ik hier de resultaten volgen

laat

:

Het stuifmeel van Ipomoea ini^erudis^ Calonycilon speciosum

(Ipomoea hona nox) en van eenige gecultiveerde soorten van Canna
behoort tot die soorten van stuifmeel, die niet bestand zijn tegen water.

De korrels bersten onmiddellijk zoodra zij daarmede in aanraking

komen en hetzelfde geschiedt in verdunde oplossingen van saccharose.

Alleen bij een concentratie van 20 pCt. heeft geen scheuring dor

stuifmeelwanden meer plaats; het blijft intact doch gaat niet tot

kieming over.

Wanneer men nu echter aan zulk eene oplossing van 20 of 25 pCt.

saccharose een spoor levulose toevoegt, dan bersten de korrels even-

als in water.

Het stuifmeel van een in Batavia en Buitenzorg gecultiveerde

Acanthacea Jnsticia (Tyloglossa) spec. is tegen water en suikerop-

lossingen volkomen bestand. Geruimen tijd kan het daarin blijven

zonder dat eenige verandering valt waartenemen en zonder tot

kieming over te gaan.

Een geringe hoeveelheid levulose echter aan het gedestilleerde

water of aan de saccharose-oplossing toegevoegd, doet het stuifmeel

bersten.

Yau AntirrJiinum spec. [Maurandia antirrhinifoUa Hort. Bog.]

kiemt het stuifmeel in water; eene oplossing van saccharose belem-
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mert die kieming' niet, zoolang de graad van concentratie niet hoogei*

is, dan van 5 pCt. Toevoeging van levulose echter belet de kieming

;

het stuifmeel berst echter niet.

Dat van Pentas carnea waarvan de kieming in water onzeker is

(evenals dat van Begonla (jorgocensis en Pavetta macrotJujrsa) kiemt

daarentegen met zeer fraaie buizen bij aanwezigheid van levulose,

terwijl eindelijk het stuifmeel van Impatiens Sultani en Impatiens

laflfolia, hetwelk in water kiemt, van levulose evenmin nadeel onder-

vindt dan van saccharose en dextrose.

Uit deze proeven blijkt dus, dat levulose zich ten opzichte van ver-

schillende stuifmeelsoorten op eene uiteenloopende wijze gedragen kan.

Het hierboven meegedeelde omtrent de verhouding ^an stuifmeel

van verschillende planten tegenover het verdunde stempelvocht van

de eigen soort en van andere soorten, alsmede zijne verhouding tot

levulose geeft, naar het mij voorkomt, een belangrijken steun aan

de meening, dat — zij het dan ook niet overal — er toch wel

degelijk op den stempel voorbehoedmiddelen worden gevonden tegen

de kieming van vreemd stuifmeel.

Men zal zich herinneren, dat Strasburger ^) tot eene andere

conclusie is gekomen.

Uit zijne waarnemingen, dat stuifmeel zeer dikwijls tot kieraing

kou komen op stempels van planten, die tot het stuifmeelleverend

individu in geenerlei systematische verwantschap stonden en dat de

kiembuizen van vreemd stuifmeel vaak door het stijlkanaal heen een

eind weegs in het vruchtbeginsel konden doordringen, meende

Strasburger te mogen afleiden, dat er geen voorbehoedmiddelen

op den stempel voorkwamen tegen het kiemen van vreemd stuifmeel.

Hij was dan ook van oordeel, dat wanneer een vreemde stuif-

meelsoort op een stempel niet kiemt, dit niet als eene voordeelige

aanpassing moest worden beschouwd, maar veeleer als een toevallig

verschijnsel, hierdoor veroorzaakt, dat dit stuifmeel op dien stempel

aan schadelijke invloeden was blootgesteld of daar ter plaatse niet

de voedings-voorwaarden vond, die voor de ontwikkeling der kiem-

buis werden vereischt.

Dat vreemde kiembuizen slechts zelden in het vruchtbeginsel en

nog zeldzamer tusschen de eieren geraken zou dan verder samen-

hangen met de omstandigheid, dat de nadeelige invloeden, waaraan

zij in de vreemde omgeving zijn blootgesteld zich meer en meer op-

hoopen en de voorwaarden derhalve steeds ongunstiger worden.

Beschermings-inrichtingeu tegen vreemd stuifmeel zouden er dus

') Strasburger. Ueber fremdnrtige Bestiiubung, Pringsheim's Jalirb. Bd. XVII, 1886;
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niet worden aangetroffen en Strasburger was dan ook van oordeel,

dat deze overbodig- waren, omdat het onderzoek hem loerde, dat de

normale ontwikkeling van eigen stuifmeel niet belemmerd werd door

de tegenwoordigheid van vreemd stuifmeel.

De kiembuizen van het eigen stuifmeel groeiden ongehinderd tus-

schen de vreemde buizen door en kwamen tot normale functie.

Het komt mij voor, dat Strasburger's opmerkingen niet voldoende

zijn om te bewijzen, dat er geen beschermingsinrichtingen gevonden

worden tegen vreemd stuifmeel.

Tegenover de dnadzaak dat stuifmeel van den meest verschillenden

botanischen oorsprong op een bepaalden stempel tot kieming kan

komen staat het feit, dat toch zeer vele andere stuifmeelsoorten in

't geheel niet tot kiembuisvorming daarop worden opgewekt en dit

laatste geldt zelfs voor stuifmeel van jdanten die tot het stempel-

dragend individu zeer vaak in een nauwen en somtijds zelfs iu den

allernauwsten graad van verwantschap staan.

Dit laatste wijst, naar het mij wil schijnen, even duidelijk op het

bestaan van beschermingsmiddelen, als het omgekeerde op het tegen-

overgestelde wijst.

Bovendien, wanneer de kiembuis van vreemd stuifmeel tegelijk met

die van eigen stuifmeel het stijlkanaal een eind weegs inkruipt, doch

dan ophoudt met groeien terwijl die van het eigen stuifmeel verder

gaat en het eitje bereikt, dan behoeft dit niet het gevolg te zijn van

een ophooping van nadeelige invloeden.

Het is niet onmogelijk en zelfs niet onwaarschijnlijk, dat de verdere

groei van de kiembuis en het binnendringen in de micropyle aan

speciale eischen gebonden is, waaraan alleen voor eigen of verwant

stuifmeel wordt voldaan. Die speciale eischen voor verderen groei

kunnen door aanpassing verkregen zijn.

Ik meen, dat uit Strasburger's waarneming niet meer mag worden

afgeleid, dan dat niet altijd op den stempel voorbehoedmiddelen wor-

den aangetroffen tegen bevruchting met vreemd stuifmeel. Twijfel-

achtig is het ook of het wel degelijk voedingsverhoudingeu zijn, die

de kieming op den stempel en het indringen der buizen in het stijl-

kanaal beheerschen.

Het feit, dat vele stuifmeelsoorten een bepaalden graad van con-

centratie van eene suikeroplossing vereischeu om te kunnen kiemen

en boven en beneden dien concentratiegraad niet tot vorming der

kiembuis te brengen zijn, wijst naar het mij toeschijnt, op gansch

andere verhoudingen dan voedingsverhoudiugen terwijl de daadzaak,

dat zeer vele stuifmeelsoorten fraaie en lange buizen vormen in
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gedestilleerd water bewijst, dat in elk geval niet alle stuifmeelsoor-

ten op den stempel een speciaal voor den groei geschikt voedsel

moeten aantreffen.

Er zijn tal van daadzaken, die er bepaald op wijzen, dat er bij

sommige planten op den stempel wel degelijk voorbehoedmiddelen

bestaan tegen eene bevruchting met een bepaalde soort van stuifmeel.

Strasburger noemt ze uitzonderingen, maar zij zijn nochtans zoo

opvallend, dat zij in hooge mate de aandacht trekken.

Zoo is het reeds sedert Darwin bekend, dat de langstijlige vorm

van Linum grandiflorum^ eene heterostyle-dimorphe plant, absoluut

steriel is wanneer zij bestoven wordt met het illegitieme stuifmeel

van dezelfde soort en ditzelfde is het geval met het illegitieme stuif-

meel van beide vormen van Limim perenne. Niemand twijfelt er aan

of de steriliteit van deze beide planten, wanneer zij worden bestoven

met illegitiem stuifmeel moet worden beschouwd als een aanpassing.

Bij Linum g)'atidiflorimi doen de stuifmeelkorrels op den stempel

in het geheel geen poging om kiembuizen Ie vormen.

Bij Linum perenne is dit wel liet geval, doch bereiken de kiem-

buizen het ovarium niet of zijn althans niet in staat om de eieren

te bevruchten. Zou men hieruit niet mogen afleiden, dat beide

soorten middelen bezitten om ze te beschermen tegen illegitieme be-

vruchting, dat deze bij Linum (jrandifionim reeds op den stempel

worden gevonden en bij L. ixTentw in 't stijlkanaal?

Het stuifmeel van Oncidium fiexuosum^ O. unicorne, O. puhes en

van eenige andere Orc/tideae^) is niet alleen niet in staat om haar

eigen bloem te bevruchten maar heeft zelfs een giftige werking op

den stempel. Hier vindt men dus het voorbehoedmiddel tegen zelf-

bevruchting weer op den stempel. Bij Conjdalis cava daarentegen

waar het eigen stuifmeel op den stempel goed kiemt, maar waar de

kiembuizen de eitjes niet bereiken, vindt men het blijkbaar eerst

in het vruchtbeginsel enz.

Wanneer nu in deze gevallen aan niet anders te denken valt dan
aan eene speciale aanpassing, dan mocht ook a priori reeds verwacht
worden, dat er ook voorbehoedmiddelen zouden worden aangetroffen

tegen bevruchting met vreemd stuifmeel in het algemeen en dat

deze zouden moeten worden gezocht in de eerste plaats op den

stempel en wanneer zij daar niet worden gevonden, dan in het stijl-

kanaal en in het ovarium. Aan deze zienswijze meen ik in het

hier boven meegedeelde eenigen steun te hebben gegeven.

Batavia^ Mei 1900.

1) Darwin, Variations etc, Chapter XVIf.
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Wiskunde. — De Heer P. H. Schoute biedt eene mededeelino-

aan over: „De ruimte-dubbelverhoiiding bij krommen ^« van

den n^^° graad in de ruimte i?„ met n afmetingen^

1. Neemt men op de kromme (>" in R»^ die het onderwerp dezer

korte studie vormt, n—1 punten Au{iz=zl,2, . . n — 1), willekeurig

aan, dan bepaalt men tevens een ruimte i2„_2, die deze punten
bevat, en kan men de punten der kromme één aan één toewijzen

aan de ruimten Rn-\ door Rn-2^ die ze bevatten. Hierdoor is een

verwantschap één aan één ontstaan tusschen de punten der kromme
en de ruimten Rn-\ van den ruimtebundel, die Rn-2 tot basisruimte

heeft; wat dan de bekende stelling bewijst, dat de kromme ^" van
het geslacht nul is en men dus even goed spreken kan van de dubbel-

verhouding van vier punten van ^" als van die van vier punten

van een rechte.

2. Uit deze eenvoudige beschouwing blijkt algemeen, dat men
een onveranderlijke dubbelverhouding A moet vinden, als men een

ruimte t^n-2 door n—1 veranderlijke punten der kromme met elk

van vier vaste punten A^, A2, A^,A^ der kromme door ruimten i?„_i

verbindt. "Wat natuurlijk een uitbreiding vormt van de bekende

eigenschap der kegelsnee (>^ in het platte vlak, dat de lijnenviertallen,

die men verkrijgt door een veranderlijk punt P der kromme met

vier vaste punten der kromme te verbinden, een van P onafhankelijke

dubbelverhouding vertoonen.

3. Hiermee staat de voortbrenging van (>" door middel van n

projectieve ruimtebundels Rn—i in het nauwste verband. Bovendien

volgt er uit, dat (>" door n-{-3 punten bepaald is. Want, als men de

n-]-3 gegeven punten in twee groepen, één van w, en één van drie,

verdeelt, kan men met behulp van de n punten der eerste groep

n ruimten Rn—2 door n— 1 punten der kromme vormen en na deze

bepaling der n basisruimten de projectieve verwantschap tusschen de

n bundels Rn—i met behulp van de drie punten der tweede groep

vaststellen.

4. Zoo als men weet, is de kegelsnee (j^ in het vlak te beschou-

wen als de meetkundige plaats der punten P, die met vier vaste

punten Ai, A^-, ^3, ^4 vereenigd lijnenviertallen van een bepaalde

dubbelverhouding A opleveren, zoodat men spreekt van de kegelsnee

door ylj, ^2> ^3»^4) ^^ö ^ö dubbelverhouding A bevat ; bij verandering

van A ontstaat dan de het geheele vlak vullende bundel van kegel-

sneden, waarvan ^1, ^2)^3» ^4 ^^ basispunten zijn. Evenzoo vindt
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tóen, als men van een kromme (>» niet 7i-\-3 maar n-\-2 punten

Al, Aq, . . . An+2 geeft, in stede van een enkele (>« een n—i-voudig

oneindig stelsel van krommen (>", dat i?„ opvult. En nu rijst de

vraag, of het niet mogelijk is de krommen van dit n—i-voudig

oneindige stelsel individueel aan n—1 dubbelverhoudingen te binden.

Deze vraag moet bevestigend beantwoord worden. Immers, we
hebben gezien, dat op een gegeven (>" vier gegeven punten een

bepaalde dubbelverhouding vertegenwoordigen, en nu zijn uit de

n-\-2 gegeven punten — door het drietal Ai A^ A^ door elk der

overigen Aj tot een viertal A-^ A^ A^ Aj, (j=4, 6, . . . n-\-2), aan te

vullen — juist n— 1 onderling onafhankelijke dubbelverhoudingen

A = (Al A2A^ Aj) te vormen. Hieruit volgt voorshands nog slechts

alleen, dat bij een gegeven kromme (>" door de n-\-2 gegeven punten

een bepaald stel dubbelverhoudingen A/ behoort, terwijl aan den

anderen kant de mogelijkheid nog niet is uitgesloten, dat omgekeerd

bij een gegeven stel dubbelverhoudingen Ay een van de eenheid ver-

schillend aantal krommen (>" door de n-{-2 gegeven punten behoort.

Men bewijst echter gemakkelijk, dat al die bij een gegeven stel

dubbelverhoudigen Aj behoorende krommen (j» — gesteld dat er meer

dan één is — uit ^«+2 door dezelfde kegelruimte van den graad

71—1 moeten worden geprojecteerd. Projecteeren we namelijk de

beschouwde figuur uit het punt An+2 op de door ^2'-^3' • • • -^«+1

bepaalde ruimte 74— 1 , dan gaan de krommen (/" door ^1, J2i---^4„+2

met de dubbelverhoudingen A4, A5, . . . A„+2 in R,, over in de krommen
^"-^ door A\, A2, . . . An+i met de dubbelverhoudingen A4, A5,... A„ + i

in Rn—l • En herhaalt men deze reductie, overgaande van de gebe-

zigde ruimte Bn—i tot de door A^^A^,... ^„ bepaalde ruimte 2?„_2

,

enz. tot men komt aan het projectievlak A^ A^, A^. waarop het oor-

spronkelijke punt Al ten slotte in A'\ terecht komen mag, dan gaan

twee krommen (>", die door de n-\-2 gegeven punten gaan, bij de

dubbelverhoudingen A4, A5 , . . . A,i-|_2 behooren en uit ^„+2 door ver-

schillende kegelruimten van den graad n—1 worden geprojecteerd,

bij slot van rekening over in twee verschillende kegelsnedeu

door A" i,
Ac^, A^, A^, waarbij dezelfde dubbelverhouding Aj, behoort.

Wijl dit onmogelijk is, moeten de verschillende krommen (>" door

de n -|- ^ gegeven punten, die bij het gegeven stel dubbelverhoudingen

A4J A5, . . . A„+2 mochten behooren, uit ^„+2 door dezelfde kegelruimte

worden geprojecteerd. En wat voor het punt An+2 geldt, geldt

ook voor de overige gegeven punten. Dus worden alle krommen (>",

die bij een gegeven stel dubbelverhoudingen A4, A5, . . . A„^2 mochten

behooren, uit alle punten Ai^ (^ — i, -,...« + 2) door dezelfde
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kcgelruimten geprojecteerd en moeten ze dus samenvallen. We vinden

dus algemeen:

„Men kan in i?„ een door n-\-2 willekeurig aangenomen punten

Ai, {i=l, 2, . . . w+2), gaande kromme (>" bepalen door de n—1 dub-

belverhoudingen Xj= {A^ A^ Ao Aj), (j = 4,5,... w-[-2), aan te geven.

En als deze dubbeiverhoudingen alle mogelijke waarden aannemen,

doorloopt de bepaalde kromme q^ liet de ruimte Rn opvullende n—1-

voudig oneindige lineaire stelsel met de basispunten ^,-, dat natuurlijk

projectief verwant is met het eveneons n—i-voudig oneindige line-

aire stelsel der dubbelverhoudingen A^, Ag, . . . K+2 ,
of als men wil

met het lineair stelsel van punten in een Rn-\ ,
w^aarvan de coördi-

naten door deze stelsels van w^aarden worden aangegeven."

Het voorgaande bewijs eischt nog een kleine aanvulling. Men

zou nl. kunnen vragen of het met het oog op den bouw der dubbel-

verhoudingen, w^aarbij Jj, A^, A^ ter eene en A^, ^5, • • • ^«+2 ter andere

zijde verschillende rollen spelen, wel geoorloofd is, wat voor ^„^.2

gevonden w^erd, op alle punten Ai uit te breiden. Doch, daargelaten

of het wel noodzakelijk is te weten, dat alle punten Ai zich in dit

opzicht op dezelfde wijs gedragen, is toch dadelijk in te zien, dat

het onderscheid tusschen de punten der beide groepen in dit opzicht

een onwezenlijk onderscheid is. Immers door de n—1 dubbelver-

houdingen (^1 Ac, A^ Aj), {j = 4,5, . .. n-]-2), te geven zijn alle dubbel-

verhoudingen van puntenviertallen Ai bepaald. Want als men op een

rechte /, die punt voor punt met (>" moet overeenkomen, de bij Ai, A2, A^

behoorende punten willekeurig aanneemt, bepalen de gegeven dubbel-

verhoudingen de bij A^, A-, .. . A,i+2 behoorende punten; dan zijn op

/ de w overeenkomstige punten en dus ook alle dubbelverhoudingen

bekend.

5. Waarschijnlijk verdient het aanbeveling het complex der

{7i+2){n-{-l)n(n—l) ,,,,,,. , , ^ , ,.6— dubbelverhoudin o-en, dat door n—1 onderling
1.2.3.4. ° '

°

onafhankelijke uit hen bepaald is, eenvoudig een ruimte-dubbelver-

houding te noemen en door het symbool X^^—i) "^oor te stellen. We
kunnen dan zeggen, dat het ?i—i-voudig oneindig lineair stelsel van

krommen ^" met n-\-2 basispunten Ai projectief verwant is met die

ruimte-dubbelverhouding, in dien zin dat een kromme uit het stelsel

een bepaalde ruimte-dubbelverhouding doet kennen en omgekeerd.

Hierdoor ^vordt de overeenkomst van de verkregen uitkomst met het

bijzonder geval n=2 zoo groot mogelijk.

6. Het bovenstaande voerde ons tot het volgende vraagstuk van

cyclische omwisseling, dat we eerst voor het bijzonder geval n=3
onzer ruimte aanwijzen. Het net der kubische ruimtekrommen (j^
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is dan gegeven door zijn vijf basispunten. Stellen we nu

waarbij onder PQRS steeds

FR PS

Ö^ ' QS

verstaan wordt, dan is de vraag door welke reourrente betrekking de

vijf grootheden A,, {i=0, 1, 2, 3, 4), samenhangen. Men vindt door recht-

streeksche uitwerking-

hn+2

waarbij voor ')n,m-\-l,77i-{-2 steeds hun resten na deeling door vijf

geschreven moeten worden ; werkelijk geeft herhaalde substitutie naar

behooren Ki+^^^^m- Natuurlijk zal men in hot algemeene geval van

een willekeurige n een uitkomst van den vorm

Kn+7i—l ^= f {^m, ^^m+l) • • • /?«+)!—2)

verkrijgen, We laten echter de bepaling van den vorm der functie

f aan anderen over.

7. We wijzen nog enkele bijzonderheden aan, die zich reeds

voordoen, als we ons tot de ruimte met drie afmetingen bepalen.

Langs den volgenden weg wordt het net der kubische ruimte-

krommen (j^ door vijf punten uit beschouwingen over kegelsneden

en kegels afgeleid.

Zijn A, B, C, D,E vijf willekeurig in de ruimte gegeven punten,

dan is de meetkundige plaats van de toppen T der kegels r(J,S,C,2>,£')

door deze punten, waarop de ribben T{A, B, C, D) een bepaalde dubbel-

verhouding A vertegenwoordigen, de kegel E^A^B^C^D) door J,-2?,C,Z)

met E tot top, waarop de door A, B, C, D gaande ribben de dubbel-

verhouding l bepalen. En als X alle mogelijke waarden aanneemt,

doorloopt deze kegel den de ruim.te vullenden bundel met EA, EB,

ECED tot basisribben.

Want, als P een willekeurig punt is van E;,{A, B, C, D), dan is

volgens bepaling

P{AE,BE,CE,nE) = X
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en dit is identisch met

E{AP,BP,CPDP)z='k.

Zijn A,B, C, D, E weer vijf willekeurig in de ruimte gegeven punten,

dan is de meetkundige plaats van de toppen jT der kegels r(^,jB,C,Z),^)

door deze punten, waarop T{A,B,C,D) en T (^4, ^, (7, JB;) achter-

eenvolgens de dubbelverhoudingen A en ft vertegenwoordigen, de

kubische ruimtekromme qI door A, B, C,D^E, die de rechte DE

tot de volledige doorsnee der kegels E^, {A, B, C, D) en D^ {A, B, C, E)

aanvult. En als X en /u alle mogelijke waarden aannemen, doorloopt deze

kromme het de ruimte vullende net met de basispunten ^,i?, C, />>,£',

projectief verwant met de punten (A, /u) van een puntenveld.

Wijl de dubbelverhoudingen T{A,B,C,D) en T(^,^, C, ^)op
den kegel T{A,B, C, B, E) identisch zijn met do dubbelverhoudingen

(A, By C, D) en {A, B^ C, E) op de kromme i>\ , is deze uitkomst

niets meer doch ook niets minder dan het bijzondere geval n=3 der

algemeene uitkomst boven verkregen. En hieruit zouden we nu weer

tot het geval n-=4 hebben kunnen opklimmen, om nadat de alge-

meene uitkomst voorzien was deze door het besluit van n op n -{-

1

te bewijzen. Het is ons echter voorgekomen, dat de boven gegeven

afleiding der algemeene uitkomst overzichtelijker en korter is.

8. Door tusschen A en ft de bilincaire betrekking

p y^ fi -\- q X -\- r fi -\- sz= o

aan te nemen doen we tusschen de kegels E^{A,B, C, D) en

Dft(A, B, C, E) een projectieve verwantschap ontstaan. Dus vinden we

:

„De meetkundige plaats der krommen (j^
,
waarvan X en ju aan

een gegeven bilineaire betrekking voldoen, is een oppervlak F^

van den vierden graad, waarop de twee lijnendrietallen DA, DB, DC
en EA,EB,EC enkelvoudige lijnen, de punten ^,^5 Cdubbelpunten

zijn en DE een dubbellijn is. Al deze verschillende oppervlakken

F* vormen een drievoudig oneindig lineair stelsel, dat projectief

verwant is met het lineaire stelsel der gelijkzijdige hyperbolen

door de verwantschapsvergelijking voorgesteld, als A en ^ als de

rechthoekige coördinaten van een punt in het platte vlak worden

beschouwd."

„Is in het bijzonder p = O, dan komen A =: oo en fi :=z o^ met

elkaar overeen en dus ook de vlakkenparen E {AD, BC) en

D{AE,BC). Van het oppervlak F*, dat dan door jSC gaat. scheidt
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zich het vlak ADE af, zoodat de meetkundige plaats der krommen

(>3 dan een F^ wordt, waarop de zes ribben van het viervlak

BCDE gelegen zijn. Al deze oppervlakken gaan door A en hebben

B, C, D^ E tot dubbelpunten ; zij vormen dus een net, dat natuurlijk

projectief verwant is met het net der rechten qX -\- r /n -\- s:=.oy

„Is tevens q=^0^ dan vindt men A = aj en r/^ -j- s = O, zoodat

F^ zich splitst in het vlakkenpaar E {AD, BC) en een kegel

D^{A,B, C, E). Door de toevoeging q—0 heeft zich dus een tweede

vlak, nl. BCE^ van F^ afgescheiden."

„Het lineair stelsel der oppervlakken F'^ bevat dus een net van

oppervlakken F^ en twee kegelbundels."

Ook langs analytischen weg vindt men gemakkelijk, dat de opper-

vlakken i^*, die BE tot dubbellijn, A, B, C tot dubbelpunten hebben

en door de lijnendrietallen D{A,B,C), E(A,B,C) gaan, een minstens

drievoudig oneindige verzameling vormen. Eerstens blijkt uit de

vergelijking

^^ (p2 0^. !/) + - ^ V^2 (^'' u) + t^;C2 ('^ i/) + ^h (•''' y)-{'i^^ (^> y) + ^4 (-''» y) = o

van een oppervlak /^ (u-, ?/, z,t) := O van den vierden graad met de

rechte x-=.0, y -=0 tot dubbellijn, dat er van de 35 coëfficiënten der

volledige vergelijking nog slechts

5+ S + 5 + 4 + 4+ 5

of 22 voorhanden zijn, zoodat het hebben van BE tot dubbellijn

13 enkelvoudige voorwaarden vertegenwoordigt. Yerder geldt het

hebben van A^B^C tot dubbelpunten nog voor 12, daarna het gaan

door do zes aangegeven lijnen hoogstens nog voor 6 enkelvoudige

voorwaarden, zoodat er minstens 3 ter beschikking blijven. Alleen

indien elk oppervlak F'^ met BE tot dubbellijn en A,B,C tot dub-

belpunten, dat door vijf der zes lijnen gebracht wordt, daardoor reeds

ook de zesde bevatte, — een bijzonderheid, die zich bij een volgende

oppervlakkenverzameling zal blijken voor te doen — , zou het aantal

beschikbare voorwaarden grooter dan 3 kunnen worden ; derhalve

doet zich deze bijzonderheid hier niet voor.

Evenzoo blijkt gemakkelijk, dat de oppervlakken F^ door A met

de dubbelpunten B, C, B, E een tweevoudig oneindige verzameling

vormen. Immers de oppervlakken ƒ3 (.c, y, 2-, t) = O, die de hoekpunten

van het coördinatenviervlak tot dubbelpunten hebben, vormen een

lineair stelsel

ay z t -{- b ::: t X -\- c t x y ~\- d x ^ z = O,

enz.
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9. Neemt men in de ruimte zes gegeven punten A,B,C,D,E,F

aan, dan komt men als volgt tot een voortbrenging van bikwadra-

tisclie ruimtekrommen

:

„De meetkundige plaats van de gemeenschappelijke toppen T der

kegels T{A,B,C, D,E) en T{A, B, C, D, F), waarop de vier ribben

T{A, B, C, D) achtereenvolgens de dubbelverhoudingen X en ,u be-

palen, is de door A,B,C,B gaande bikwadratische ruimtekromme

qI ,
die de volledige doorsnee vormt van de kegels E^{A,B,C,D)

en F^ [A^ B, (7, D) ;
van deze kromme zijn E en F twee der vier

kegeltoppen. En als X en u alle mogelijke waarden aannemen,

doorloopt deze q"^ het de ruimte vullende net met de basispunten

A,ByC,D en de kegeltoppen E, F^ dat o. a. projectief verwant

is met het puntenveld (A, ^)."

„De meetkundige plaats der krommen (>5^^, waarvoor Xen/n aan

een gegeven bilineaire betrekking voldoen, is een oppervlak F*

van den vierden graad, dat de punten A,B,C,D,E,F tot dubbel-

punten heeft en de lijnenviertallen E{A,B,C,I)) en F{A,B,C,D)

bevat. Al deze oppervlakken F'^ vormen weer een drievoudig

oneindig lineair stelsel, projectief verwant met het lineair stelsel

der door de verwantschapsvergelijking voorgestelde gelijkzijdige

hyperbolen."

Het bewijs, dat de hier gevonden oppervlakken F* werkelijk een

drievoudig oneindige verzameling vormen, levert eenig bezwaar op.

Want het hebben van zes dubbelpunten geldt voor 24 en het gaan

door acht lijnen, die vier van deze met de twee overige verbinden,

dan schijnbaar nog voor 8 enkelvoudige voorwaarden, waaruit zou

volgen, dat er slechts twee enkelvoudige voorwaarden ter beschikking

bleven. Deze tegenspraak kan alleen hierdoor opgeheven worden,

dat elk oppervlak F^' met A,B, C,B,E,F tot dubbelpunten, dat door

zeven der acht lijnen (E^F) {A,B,C,I)) gaat, ook de achtste bevat.

Werkelijk toonen de in vier vlakken ontaarde oppervlakken der

verzameling aan, dat deze drievoudig oneindig is. Want van de

negen aldus ontaarde oppervlakken

I

EAB

ECD

FAB

FCD

II

EAB\

ecd\

FAC

FBD

IIT

EAB

ECD

FAD

FBC

IV

E AG

EBD

FAB

FCD

V
E AC

EBD

FAC

FBD

VI

EAC

EBD

FAD^

FBC

VII

EAD

EBC

FAB

FCD

VIII

EAD

EBC

FAC

FBD

IX

EAD

EBC

FAD

FBC

behooren de drietallen (I, II, III), (IV, V, VI), (VII, VIII, IX),
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(I, IV, VII), (IT, V, VIII), (III, VI, IX) telkens tot een zelfden

bundel, zoo als de identiteit

(.^._^) (._^) _|_ (^._,~) (^t_y) _|. (,,._^) (_^_,) :^ o

aantoont. Dus zijn I, II, IV, V vier ontaarding-en, waarvan er geen
drie tot een bundel behooren. Wijl bovendien de vierde niet behoort

tot het net door de anderen bepaald, — want I, II, IV bevatten

AB en CD en deze lijnen liggen niet op V, — vormen zij een
lineair stelsel van drievoudige oneindigheid.

10. Voor zeven willekeurig in de ruimte gegeven punten A, B,

C, D, E, F, G, heeft men verder

:

„Er zijn vier toppen T, waarvoor de gemeenschappelijke ribben

T(,A,B, CyD) van de drie kegels T{A, iJ, C, D, E), T(A, B, C\ D, F)^
T{A, B,C,D, G) op deze achtereenvolgens de dubbel verhoudino-en

X, II, V bepalen. Deze vier punten vormen met ^,i?,C,i> de acht snij-

punten der drie kegels E^ {A, B, 6\ D), F^ {A, B, C, D), G, (4, B, C, D).

En als A, //, r alle mogelijke waarden aannemen, doorloopt dit

puntenviertal een de ruimte opvullende bikwadratische involutie van
puntenviertallen, projectief verwant met de punten (A, //, v) der

ruimte."

In overeenstemming met het algemeen karakter der involutie wordt
een puntenviertal P, Q, R, S door een zijner punten bepaald •

is P
gegeven, dan zijn nl. do kegeh E{A, B, a I), P), F(A, B, C, I), P)
G(A,B,C,D,P) bepaald en dus ook de drie andere nieuwe snij-

punten. We hebben dan ook trouwens niet te doen met af/e punten-
viertallen, die A,B,C,B tot acht geassocieerde punten aanvullen

in welk geval we zeven der acht punten willekeurio- kunnen aan-
nemen, doch slechts met die achttallen A, B, C\ D, P Q R^ s, waarvoor
E, P, G drie kegelpunten zijn.

Natuurlijk liggen hier een groot aantal vraagstukken voor de hand.
We kunnen vragen, wat Q, R, S gezamenlijk doorloopen als P een
rechte of een vlak beschrijft, wat de meetkundige plaats is van het
puntenviertal onder de voorwaarde dat een der zes verbindino-slijnen

door een gegeven punt gaat of een gegeven lijn snijdt, enz. Om
niet te wijdloopig te worden beschouwen we hier nog slechts twee
meetkundige plaatsen.

Van deze staat de eerste in verband met de trilineaire vero-elljkino-

kXiuy-{-l/iiv-{mv}.-\-nX/ii-{'pX-\-gfiJ^rr-j-s =

tusschen X, a, v. We vinden

:

18
Verslagen der Afdeeliug Natuurk. Dl. IX. A". 190Ö/1.
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„De meetkundige plaats der snijpuntenviertallen van de drie kegels

E^ {A, B, C, D), F^ [A, B, C, D), G, {A, B, C, D), waarvoor A, /<, v aan

een gegeven trilineaire vergelijking voldoen, is een oppervlak van

den zesden graad met A,B,C,I) tot drievoudige punten, E, F, G
tot dubbelpunten en de drie lijnenviertallen, die men verkrijgt door

elk der drie punten E, F, G met de vier punten A, B^ C,D te ver-

binden, tot enkelvoudige lijnen. Al deze oppervlakken F^ vormen

een zevenvoudig oneindig lineair stelsel, projectief verwant met het

eveneens zevenvoudig oneindig lineaire stelsel der kubische opper-

vlakken door de verwantschapsvergelijking voorgesteld,

TTier wordt weer onmiddellijk aangetoond, dat de gevonden opper-

vlakken F^ een minstens zevenvoudig oneindige verzameling vormen.

Want van de 83 enkelvoudige voorwaarden, die een F^ bepalen,

nemen de vier drievoudige punten er 40, de drie dubbelpunten er 12

en de 12 rechten er hoogstens nog 24 in beslag, zoodat er minstens

7 ter beschikking blijven. Wijl het stelsel der oppervlakken F^ wer-

kelijk zevenvoudig oneindig is, volgt hieruit omgekeerd, dat de be-

palende grootheden — drievoudige punten, dubbelpunten en enkel-

voudige lijnen — als gegevens onderling onafhankelijk zijn.

Ten tweede zoeken we de meetkundige plaats dor snijpuntenvier-

tallen, waarvoor A, //, v aan elkaar gelijk zijn. We vinden:

„De meetkundige plaats der snijpuntenviertallen van de drie kegels

E^ {A , B, C, D), Ff. {A, B, C\ D), G, {A , B, C, D), waarvoor A, //, r aan

elkaar gelijk zijn, is een niet door A, B, C, D, E, F, G gaande ruimte-

kromme (/' van den zesden graad."

Yolgens 'het boven gevondene is de meetkundige plaats van de

doorsnee i>\ van 7^^ {A, B, C, B) en F^ (A, B, C, D), waarvoor X^z fi is,

een door de twee lijnenviertallen E(A,B, C, D) en F {A, B, C, D) gaand

oppervlak F^ met de dubbelpunten A, B, C,B, E, F, dat — wijl de

waarden O, 1, oo van X met gelijke waarden van /< overeenkomen —
tevens door de ribben van het viervlak ABCD gaat. Eveneens is de

meetkundige plaats van de doorsnee van E^ {A. B, C, D) en G., {A, B, C, D),

waarvoor Iz^v is, een F^ met de dubbelpunten A,B, C, B, E, G
gaande door de lijnenviertallen E(A, B, C, B) en G (A, B, C,B) en de

ribben van het viervlak ABCD. Yan de totale doorsnee i>^^ dezer

oppervlakken, die A, B, C, B, E tot viervoudige punten heeft, scheiden

zich de tien rechten, die de punten AyB,C,B,E twee aan twee

verbinden, af; hiermee is het bovenstaande bewezen.
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Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Mede-

deeling N°. 61 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden

:

Dr. E, V. EvERDiNGEN Jr., ^Over het verschijnsel «;rtw Hall

en den iveerstand in en buiten het magneetveld hij hismuth-

kristallen^

1. Dat bij kristallen van bismutli niet gesproken kan worden van

één bepaalden coëfficiënt van Hall, of één bepaalde toename van

den weerstand in het magnetisch veld, en deze grootheden integen-

deel in belangrijke mate afhankelijk zijn van den stand der kristal-

lografische hoofdas ten opzichte van de magneetkrachtlijnen en de

stroomrichting, volgt uit waarnemingen, door mij gepubliceerd in de

Verslagen der Vergaderingen van 21 April 1897, p. 494 en 26 Juni

1897, p. 68 ^). Een der onderstellingen, ter verklaring van de waar-

genomen bijzonderheden ingevoerd, kwam hierop neer, dat geen weer-

standstoename zou gevonden worden in de richting der magnetisatie.

Men had echter kunnen volstaan met de onderstelling, dat de weer-

standstoename in de richting der magnetisatie kleitier is dan in de

richting loodrecht daarop. Om een keuze tusschen deze beide onder-

stellingen mogelijk te maken, werd de weerstandstoename van de

bismuthzuiltjes N". 1, 2 en 3 uit een kristalstuk van Merck, vroeger

reeds besproken ^) , thans opnieuw gemeten terwijl ze met hun

lengte-richting evenwijdig aan de krachtlijnen in het magneetveld

gebracht werden.

De met deze zuiltjes verkregen resultaten maakten het zeer wen-

schelijk, de proeven te herhalen met ander, zoo mogelijk beter

kristallijn materiaal. De merkwaardige resultaten, door den Heer

F. Louis Perrot te Genève verkregen voor de thermo-electrische con-

stanten van kristallijn bismuth ^) gaven mij aanleiding, mij tot hem
te wenden. Deze heeft daarop met buitengewone welwillendheid een

van de door hem zelven met groote zorg uit een blok langzaam

afgekoeld bismuth gesneden bismuthprisma's '^) ter mijner beschikking

gesteld, waarvoor ik hem bij deze gelegenheid nogmaals mijn oprech-

ten dank betuig.

Terwijl ik de volledige uitkomsten van het onderzoek over weer-

stand, weerstandsvermeerdering en HALL-efFect bij de uit dit prisma

vervaardigde zuiltjes binnenkort hoop te publiceeren, wensch ik thans

1) Comm. Phys. Lab. Leiden, N". 37, p. 7, N». 40, p. 3.

-) Veisl. d. Yerg. 21 April 1897, p. 500. Comm. X». 37, p. 16.

3) Arch. d. Sc. phys. et nat. (4) 6 p. 105 en 229, 1898, 7 p. 149, 1899.

") Arch. d. Sc. phys. et nat. (4) 6 p. 121, 1S98, Prisma A.

18*
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afzonderlijk cle aandacht te vestigen op een nieuwe bijzonderheid

betreffende het HALL-effect, die zich daarbij heeft voorgedaan.

2. De waarnemingen voeren tot de volgende slotsom:

Een hismuthziiüfje, loodrecht op de kristallografische hoofdas ge-

sneden^ vertoont^ in een magneetveld van ± 5000 C. G. S., ivanneer

het met de hoofdas _L krachtlijnen gesteld ivordt^ ren HkLL-coefficient

van normale grootte en negatief teeken (normaal) ; wanneer het met de

koofdas
II

krachtlijnen gesteld wordt^ een kleineren, ipositieveTi}iALi2-

coefficient.

Hetzelfde bismuthzuiltje, dat dus in den eenen stand een HALL-effect

vertoont, zooals bijv. nikkel, vertoont na een draaiing over 90° om
zijn lengterichting een HALL-effect als bijv. tellurium en antimonium.

De ligging der verschillende zuiltjes voor zo uit het kristal gesneden

werden, wordt door figuur 1 (2 X ware grootte) verduidelijkt.

De hoofdas, door Perrot uit

den stand der splijtvlakken af-

geleid en kenmerkend voor de

thermo-electrische eigenschap-

pen, is aangegeven door een

pijl. De zuiltjes 1, 2 en 3 zijn

genomen langs de drie ribben

;

4, 5 en 6 hebben de lengte-

richting nog evenwijdig met

zijvlakken, maar onder hoeken

van 30° of G0° met de ribben

van hun zijvlak. Was het kristal

volkomen homogeen, dan vol-

doen dus K^. 2, 3 en 5 aan
^'S- 1- de voorwaarde van loodrecht

op de hoofdas gesneden te zijn en moeten den boven gegeven

regel volgen.

Onderstaande tabel geeft de uitkomsten voor den HALL-coefïicient

in twee magneetvelden voor ieder der zuiltjes in 4 standen, altijd met

de lengterichting loodrecht op de krachtlijnen, maar verschillende

telkens door een draaiing van 90° om de lengterichting. De door

accoladen verbonden cijfers hebben betrekking op standen, 180° van

elkaar verschillende; in overeenstemming met Perrot geven we de

standen, waarin de hoofdas loodrecht op de krachtlijnen is, aan met

X, de andere met ||.
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HALL-coefficient R.

i
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Zuiltjes zeer nauwkeurig moeten worden geregeld, om fouten uit te

sluiten. Dat aan deze nauwkeurigheid, bij zuiltjes van ongeveer

3 m.m. breedte, nog wel wat ontbroken heeft, kan geen verwondering

wekken. Evenals bij de eerste foutenbron is hier alleen verkleining

van een positieven coëfficiënt of zelfs verandering in een negatieven

te wachten. Ik vermoed dat deze reden bij 3 in 't spel geweest is,

ook omdat bij een waarneming, eenige maanden geleden gedaan, in

den eersten stand || wel een positieve waarde, maar kleiner dan 0.16

gevonden was. Daarentegen is de waarde + 0.58 bij 5 een gemid-

delde van kort ua elkaar verkregen waarden + 0.57 en + 0.59.

De w^aarnemingen stemmen verder nog hierin overeen, dat ver-

mindering van veldsterkte overal in den stand || een verandering

van den HALL-coefficient met een relatief zeer groot negatief bedrag

teweegbrengt. Dit deed het vermoeden rijzen dat de bij 3 w^aarge-

nomen teekenomkeering tusschen 5000 en 2900, bij de andere zuiltjes

wellicht tusschen andere grenzen zou plaats vinden. Bij 2 is dit

nog niet gebleken: men zou hier sterkere velden moeten opzoeken;

bij 5 echter werd in den eersten stand
1

1 inderdaad bij een magneet-

veld ± 1300 C.G.S. waargenomen — 0.06, bij den anderen ongeveer

O, zoodat dit vermoeden hier bevestigd is.

Storingen welke bij de door mij gevolgde methode een schijnbaren

positieven IlALL-coefficient zouden kunnen veroorzaken zijn mij niet

bekend. Alleen wanneer het galvano-magnetisch temperatuurverschil

hier véél sneller dan gewoonlijk, bijv. in een seconde, een merkbare

waarde verkreeg, zou dit een invloed in bedoelde richting kunnen

hebben. Bij de waarnemingen was hiervan niets te bespeuren en

een dergelijke storing komt mij hoogst onwaarschijnlijk voor.

3°. Het zal ongetwijfeld niet gemakkelijk zijn op grond van de

electron-theorie een verklaring van deze bijzonderheden te geven.

Het komt mij echter voor dat de omkeer van teeken geen bijzondere

moeilijkheid behoeft te scheppen, vooral waar de theorie reeds rekening

houden moest met omkeering door andere invloeden. Nemen we

als voorbeeld de eenvoudigste theorie, die het HALL-effect evenredig

stelt aan het verschil der verplaatsingssnelheden {ic— v). Meestal heeft

men ter verklaring van de verschijnselen in bismuth aangenomen dat

voornamelijk v hier van gewicht zou zijn, in analogie met wat men

bij kathodenstralen en bij het verschijnsel van Zee^ian vindt. Om
een sterke verandering van den HALL-coefficient te verkrijgen moet

men dus in ieder geval v belangrijk laten veranderen ; zet men dat
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ver genoeg door, dan is ook een teeken verandering van u- -v te

wachten. Heeft men er bezwaar tegen, dat ook u thans zou blijken

nog een niet te verwaarloozen rol te spelen, dan kan ik er slechts

op wijzen dat de gevonden positieve waarde van D (rotatie der

equipotentiaallijnen) nog kleiner is dan die voor antimonium en tel-

lurium : ook dit is dus geen nieuwe moeilijkheid.

Omkeering van teeken is waargenomen ten gevolge van

:

a. Temperatuurveranderingen, bij nikkel, door Clougii en PIall ').

h. Verandering van magneetveld, bij alliages van 1—6pCt. tin,

door V. Ettingshausen en Nernst ^) ; bij onzuiver bismuth

door Beaitie ^).

c. Toevoeging van vreemd metaal, bij bismuth met stijgende

hoeveelheden tin vermengd, door v.ETTiNGSHAUSENenNERNST^).

Hieraan kunnen we dus thans als 4<^ toevoegen

d. Verandering van stand t. o. der inagneetkrachtlijnen bij bis-

muthkristallen.

Zooals reeds gemeld kwam bij onze proeven ook h voor;

Ten slotte merken we op dat het feit, dat de versterking van het

magneetveld steeds den HALL-coefficient met een positief bedrag

verandert, er op schijnt te wijzen, dat de invloed van deze verster-

king zich inderdaad voornamelijk bij v doet gevoelen *).

Physiologie. — De Heer Place biedt de dissertatie aan van

Dr. J. W. Langelaan : y^Ovei- Spierfonus^^ en geeft daarvan

de volgende toelichting:

De onderzoekingen der latere jaren hebben een groot systeem

van aanvoerende zenuvvvezelen aan het licht gebracht, die deels hun

oorsprong vinden in de spier zelve, deels in de aangrenzende weefsels.

Nu is het in hooge mate waarschijnlijk, dat de afferente zenuwen

uit de spier, in verband treden met de motorische zenuwcellen dezer

1) Proc. Amer. Acad. 20 p. 189, 1893.

2) Wied. Ami. 33 p. 474, 1888.

=*) Trans. R. Soc. Edinb. 38(1) p. 225, 241, 1896.

") Zie § 6 van Mededeeling N». 58, Versl. Kon. Akad. v. Weteuscli. 30 Juni 1900,

p. 195, Comm. N*. 58, p. 23.
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zelfde spier, die in den voorsten hoorn gelegen zijn, en op deze wijze

een spierreflexboog vormen, waarop de tonus berust.

Om een maat van dezen te vinden, koos hij het welbekende feit, dat

een normale spier wier pees doorgesneden wordt, zich plotseling

blijvend verkort. Dit feit toont aan, dat eene elastische kracht zetelt

in de tonische spier. Ten einde deze kracht te bepalen, registreerde

hij de uitrekking eener rustende spier door middel van een gewicht,

dat met constante snelheid toenam. De spier die voor onderzoek

diende was de gastrocnemius van Rana esculenta, geheel in verband

gelaten met hare zenuwen en bloedvaten.

Om uit deze curven de uitrekbaarheid der spier te berekenen,

word de toeneming in lengte (A 1) overeenkom. end met een kleine

aangroeiing der belasting (A p) gemeten. Het gemiddelde uit twee

groepen van metingen werd genomen als grootte der uitrekbaarheid

op een gegeven oogenblik, waarvan het differentiaal quotiënt f—j

het symbool is. Dit quotiënt als maat van den spiertonus genomen,

werd daarom het tonusquotient genoemd en de curven waaruit het

berekend werd, tonuscurven geheeten.

Uit de proeven volgde, dat binnen de grenzen der proef, aan

opvolgende belastingstoenamen, die naar hunne grootte, termen eener

meetkundige reeks vormen, tonusquotienten beantwoorden, wier

waarden als termen eener meetkundige reeks zijn voor te stellen,

of anders geformuleerd, dat er logarithmisch verband bestaat tusschen

de grootte der opvolgende tonusquotienten en der overeenkomstige

belastingstoenamen.

Indien de veronderstelling uitgesproken door FiCK, IIeidenhain
en later door Mommsen, Benedicekti, Go^veks en Sherrington
juist is, dat de uiteinden der afferente zenuwen in de spier geprik-

keld worden door rekking, dan is het duidelijk, dat in deze proeven

de grootte van het spannende gewicht een maat van dien prikkel

moet zijn. Derhalve, indien p de grootte van het gewicht is, moet

Cl p het bedrag van den prikkel voorstellen en het effect aan dezen

prikkel gebonden, is de overeenkomstige waarde van een tonus,

voorgesteld door C2 —

.

*
dp

In dit geval de wet van Fechner toepassend, worden wij tot

het volgend verband geleid:

c, -
C] p =: e dp {e basis der nep. log.)
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Door integratie voert deze vergelijking tot het verband

1 — A. p + B. p. Ign. p.,

' ^^lgn.Ci-1

B =

Cs

c:

waarin 1 de toeneming in lengte der rustende spier aangeeft en p
de aangroeiing der belasting. De drie bijgevoegde tafels toonen aan,

in hoeverre deze formule met de feiten overeenstemt.

A = 0.00724
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A = 0.00441
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l)e variatie van den tonus wordt discontinu, wanneer de spier zich

onder een geringe belasting samentrekkend, een verkortingsrest over-

houdt. In dit geval is de tonuscurve opgebouwd uit rechtlijnige

stukken, terwijl aan het einde van ieder dezer stukken een deel der

verkortingsrest wordt weergegeven, terwijl tegelijker tijd de tonus

verandert. Het aantal dezer rechtlijnige gedeelten, waaruit de curve

is samengesteld, is meest constant voor dezelfde spier, doch voor

verschillende individuen verschillend. De lengte van ieder dezer

stukken is meestal verschillend, doch onder gunstige omstandigheden

is het mogelijk curven te veikrijgen, waarin zij nagenoeg gelijk zijn.

In andere gevallen worden ontwijfelbare compensaties gevonden.

Amsterdam^ September 1900.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt, namens den

Heer Ernst Cohen een opstel aan, getiteld: „Z)e Expevi-

menteele BepaUng der Fiktieve Oploswarmte.''' (Eerste Medo-

deeling.)

1. Wanneer een stof in eenig medium wordt opgelost, treedt een

warmtcgrootheid op den voorgrond, die in het algemeen met den

naam „oploswarmte" wordt aangeduid.

Vooral door van Deventer en van de Staüt i)
is er op ge-

wezen, dat deze meer algemeene benaming licht tot verwarring

aanleiding kan geven. Z'j wijzen er op, dat scherpe omschrijving

noodzakelijk is, daar de hoeveelheid warmte, die (bijv. bij oplossing

van een zout in water) ontwikkeld wordt, afhankelijk is van de

hoeveelheid opgeloste stof, die zich reeds in het oplosmiddel bevindt.

Brengen wij in zuiver water achtereenvolgens gelijke hoeveelheden

van eenig zout, dan zal iedere hoeveelheid met een ander warmte-

effekt in oplossing treden, zoodat er eigenlijk oneindig veel verschil-

lende oploswarmten bestaan, die ieder afhankelijk zijn van de kon-

centratie der vloeistof, waarin de nieuwe hoeveelheid zout gebracht

wordt.

Lost men een zekere hoeveelheid zout op in een groote hoeveelheid

zuiver water, zoodat de ontstaande oplossing zóó verdund is, dat

bij verdere verdunning warmte niet meer ontwikkeld wordt, dan
noemt men (met v. Deventer en v. d. Stadt) het warmte-effekt,

dat die oplossing vergezelt, de y^eerste oplosicarmte" (berekend op

^) Zeitschrift fiir pliys. Chemie, 9. 3t (1S92),
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1 grammolekuul zout). Dit is de grootheid, die gewoonlijk „c/e

oploswarmte^^ wordt genoemd en die voor een aantal stoffen door

Bekthelot, Thomsen e. a. is bepaald.

Deze oploswarmte wordt ook ^oplosivarmfe in veel ivafer" of

y,oplosioar7nte tot uitersfe verdunninc/' genoemd.

Daar verder de hoeveelheid warmte, die bij oplossing wordt ont-

wikkeld, afhankelijk is van de koncentratie der oplossing, waarin

dit proces plaats grijpt, zal iedere nieuw in oplossing gebrachte

hoeveelheid zout een ander warmte-effekt geven, totdat de oplossing

verzadigd is.

Ieder dezer oploswarmten, behalve de laatste, noemt men eene

y,intermediaire'^ oploswarmte. De som van de intermediaiye oplos-

warmten noemt men de „integi-ale'^ of „fofrt /e" oploswarmte, ook wel

oiüoswarmte tot verzadig'mg.

2. Yooral de laatste term der integrale oploswarmte is theoretisch

zeer belangrijk. Hij stelt de warmtehoeveelheid voor, die optreedt,

wanneer een zout (per grammolekuul berekend) in zijn eigen ver-

zadigde oplossing oplost.

Deze warmtehoeveelheid noemt men de ^fiktieve'\ theoretische of

ideale oploswarmte, ook wel, laatste oploswarmte. Het is deze groot-

heid, die in de thermodynamica der oplossingen een groote rol speelt;

men deuke daarbij slechts aan de uitdrukkingen door v. D. Waals ^),

yan'tHoff^), Le Ciiateliers^ en Bakhuis Roozeboom*) voor

de verandering der oplosbaarheid met de temperatuur gegeven.

Door Le Chatelier en Bakhuis Roozeboom werd er reeds op

gewezen, door Reicher en a^an Deye^hTer experimenteel aangetoond,

dat er groot verschil tusschen de fiktieve oploswarmte en de eerste

oploswarmte kan bestaan, ja, dat zij zelfs van teeken kunnen
verschillen ^).

Dat deze beide grootheden bij weinig oplosbare stoffen samenvallen,

is licht in te zien.

3. Alleen de „eerste oploswarmte" kan direct langs kalorimetri-

schen weg bepaald worden. De andere oploswarmten kan men met

1) Zittingsversl. Kon. Akad. van Wetenscli., 28 Febr. 1885.

") VAN 't Hoff, Lois de l'Equilibre cliimique etc. Kongl. Svenska Tetenskapa

Akad. Handl. 21. 17 (1886). OsTWALD's-Klassiker 110. Vertalino- v. Bredig, S. 55.

^) Eeclierches expérimentales et théoriques sur les équilibres cliimiques. Extrait des

Annales des Mines, livraison Mars—Avril 1888, p. 138. (Paris, Dunod).
•*j Ree. des Trav. chim. des Pays-Bas 8, 123, (1889).

*) Zeitsclirift für. pliys. Chemie 5, 559 (1890).
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behulp der wet van Hess uit de verdunningswcarmten berekenen;

immers uit de tabel der verdunningswarmten van oplossingen van

verschillende koncentratie en uit de eerste oploswarmte kan men

het warmteeffekt opmaken, waarmede toenemende hoeveelheden zout

in een bepaalde hoeveelheid water oplossen en hieruit kan men de

oploswarmte der laatste hoeveelheid zout extrapoleeren.

Men ziet licht in, dat de nauwkeurigheid eener dergelijke bere-

kening veel te wenschen zal overlaten en zoo komt het, dat men

tot dusverre de „fiktieve" oploswarmte in een aantal gevallen slechts

bij benadering kent.

4. Ik wensch nu in 't volgende twee methoden te beschrijven

tot bepaling der fiktieve oploswarmte, die principieel niet van elkaar

verschillen, terwijl echter om zekere redenen, die op experimenteel

gebied liggen, voor het oogenblik althans, de tweede de voorkeur

boven de eerste verdient.

In beide gevallen voeren twee elektrische metingen en eene kalori-

metrische (die in ve^e gevallen reeds door Berthelot of Thomsen

is uitgevoerd) tot de kennis der gewenschte warrategrootheid, die wij

L zullen noemen.

5. Ten einde de gedachten te bepalen, zullen wij een bepaald

voorbeeld kiezen en stellen ons ten doel de fiktieve oploswarmte

[Lf) van AgNOo te bepalen bijv. bij t° C.

EERSTE METHODE.

Wij konstrueeren een galvanische cel naar 't volgende schema :

Ag.
Oplossing van AgNOs

verzadigd bij t° C.

Zeer verdunde oplossing

van AgNOg.
Ag.

Met het oog op de latere bepaling van den temperatuurkoëfficient

der cel, zal men de vaste phase niet in de verzadigde oplossing

brengen, doch met een heldere verzadigde oplossing werken.

Het mechanisme van deze cel is nu volgens bekende principes

bij stroomloop het volgende:

Wanneer een gramion zilver in de verdunde oplossing in oplossing is

gegaan, dan is dientengevolge daarvan de koncentratie dier oplossing

aan zilver 1 gramion gestegen ; maar tegelijker tijd zijn, wanneer

(1

—

n{) het overvoeringsgetal van het zilver is, (1—^^i) gramionen

zilver uit de verdunde oplossing naar de verzadigde oplossing gegaan.
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De toename in de verdunde oplossing bedraagt dus wj gramionen.

De verzadigde oplossing moet natuurlijk evenveel armer geworden

zijn aan zilver.

Tegelijker tijd hebben zich de NOs-ionen verplaatst. Deze ver-

plaatsen zich in tegenovergestelde richting. Is «i hun o vervoerings-

getal, dan zijn er /ii-gramionen NO3 uit de verzadigde oplossing naar

de verdunde gegaan, dus in toto bij doorgang van 96540 Coulombs

fii gramionen Ag en Wj gramionen NO3 uit de verzadigde oplossing

naar de verdunde oplossing getransporteerd.

5. Daar de beschreven cel een omkeerbare is, mogen wij de

vergelijking van Gibbs—ton Helmholtz toepassen.

Ee dE
Ee = -^ -\- T .

n6o dl'

Daar n hier = 1 is, wordt:

/ dE \

Wij kunnen het warmtc-cffckt der omzetting, die in de cel plaats

heeft bij doorgang van 96540 Coulombs in twee deelen gesplitst denken

:

P. Onttrekking van w^ AgNOs aan de bij «° verzadigde oplossing

;

warmte-effekt — '"i
L/ .

2°. Oplossen van ^^i AgNOs in de uiterst verdunde oplossing;

warmte-efFekt n^ Wi (wanneer wij door W^ de eerste oplos-

warmte voorstellen).

Dan is dus:

Ec

of

Bepaalt men dus de E. K. der cel bij t° C. en tevens den tem-

peratuur-koëfïicient bij die temperatuur, dan zijn alle grootheden,

die rechts van het gelijkteeken staan, bekend en daarmee tevens />/

,

die wij wenschten te bepalen.

7. Een enkele opmerking vinde hier nog plaats: de verdunde

oplossing zal men zóó kiezen, dat W inderdaad praktisch de eerste
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oploswarmte wordt. Neemt men haar te verdund, dan wordt de nauw-

dE ^.. ^

kcuridieid, waarmede men E^ en -— (bijv. door kompensatie vol-
° dl

gens Poggendorff) bepaalt, te gering, daar de weerstand dan onnoo-

diff hooo- zou worden. Tevens zou men dan een eventueel aanwezige

(geringe) verdunningswarmte verwaarloozen. Men zal dus in ieder

geval goed doen, binnen zekere grenzen te blijven ^).

Het spreekt van zelf, dat in 't algemeen even goed elektroden,

omkeerbaar met betrekking tot het anion, dienst zouden kunnen doen.

Deze methode zal men tegenwoordig, waar de overvoeringsgetallen

in gekoncentreerde oplossingen en hunne afhankelijkheid van de

temperatuur zoo weinig bestudeerd zijn {n^ voor AgNOs is voor de

verzadigde oplossingen geheel onbekend) nog niet gebruiken.

TWEEDEMETHODE.

8. Deze methode, gelijk reeds boven werd gezegd, in principe

geheel met de eerste overeenkomende, leent zich reeds nu tot expe-

rimenteele verwezenlijking.

Wij stellen bijv. het geval, dat de fiktieve oploswarmte van

Thallosulfaat (TI2SO4.) bepaald moet worden en konstrueeren nu een

cel naar het volgend schema:

Hg
Hg2S04

Oplossing van TI2 SO4
|
m,

verzadigd bij t° C. |

geschakeld tegen

Hg
Hg2S04

Zeer verdunde oplossing

van TI3SU,
Tl.

Zijn er 2 X 96540 Coulombs door deze kombinatie gegaan, dan

is er 1 grammolekuul TI2SO4 uit de verzadigde oplossing naar de

verdunde oplossing getransporteerd.

In de vergelijking

Ec clE
Ee — -^-\- T~^

1) Wanneer de verzadigde oplos^sing en de verdunde oplossing zeer sterk in dis-

sociatiegraad van elkaar verschillen, zal er eeii verschil bestaan tusschen de ionisatie-

warmten aan de elektroden in die oplossingen. Voorloopig weten wij van dat verschil

alleen, dat het zeer gering zal wezen. Toch zou een nunierische bepaling interessant

zijn, waarbij de door Ostwai.u gegeven vergelijking (Zeitschr. f. phys. Chemie 11,

501 (1893) een leiddraad zou kunnen vormen.
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nu is n = 2 dus

terwijl verder

dE
Ec=2 8olEe - 2^

E, = - Lf+W,,

waarin L/ de fiktieve oploswarmte en W^ de eerste oploswarmte

van TI2BO4. voorstelt, dus:

/ clE \

of

/ dE\
Lf=W,-2e,{E,-T-^).

Ook hier staan nu weder in 't tweede lid geheel bekende groot-

heden als men de E.K. van de cel en haar temperatuurkoëfficient

bij T° bepaald heeft. W^ kan aan de tabellen van Berthelot of

Thomsen worden ontleend ^).

Het voordeel dezer methode boven de eerste ligt in het feit, dat

hier de overvoering buitengesloten is en wij dus het bezwaar, dat

de overvoeringsgetallen voor gekoncentreerde oplossingen niet bekend

zijn, ontloopen.

De metingen hoop ik in een volgende mededeeling te beschrijven.

Amsterdam^ Sclieik. Lab. der Universiteit, Aug. 1900.

Plantkunde. — De Heer C. A. J. A. Oudemans biedt eene

mededeeling aan, getiteld: y,Bijdrage tot de kermis van eenige

tot hiertoe onbeschreven of slechts oppervlakkig gekende Fuwji".

(2^ gedeelte.) (Vervolg van blz. 157).

11. FUM€;i i^ECIIMDARll sive

iriFERlORE^II.

f SPHAEROPSIDEAE.
a. Sphaeroideae.

cc. Hgalospora e.

PHYLLOSTICTA Persoon.

6. Phyllosticta aesculana Oud. n. sp. Op de bladeren van

Aesculus Hippocastaniim. Nunspeet, 2 Oct. 1899; de Heer Beins.

Perithecia primo sub epidermide occultata, postea exposita, sparsa.

1) Zie de noot op p. 289. Het aldaar gezegde is ook hier vuu toepassing.
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siibglobosa, nigra; sporulae ellipticae, hyalinac, ad polos late rotun-'

datae, nitide biocellatae, 6—7 X SVa

—

^^k if- Differt ab omnibus

affinibus {Phyll. aesculina Sacc, Phyll. sphaeropsidea Eli. et Ev^,

Phyll. Aesculi Eli. et Mart. et Phoma aesculina Sacc.) dimensione

sporularum majore vel minore, seu mutata ratione longitudinem

sporularum inter et latitudinem (PI. IV, fig. 2).

7. Phyllosïicta alnea. Oud. n. sp. Op de bladeren van Alnus

glutinosa. Nunspeet, 13 Oct. 1899; de Heer Beins. — Maculae

amphigenae, utrimque fertiles, 2— 10 mill. in diam., pallide ferrugi-

neae, tandem a partibus sanis viridibus vicinis descissentes. Perithe-

cia minima, fuliginea, sphaerica, prominentia. Sporulae hyalinae,

rectae vel subcurvatae, 4V3 — 7X2^3/'- — DifFert a Phyll. alnicola

Cooke et Massee (Contrib. Mycol. Ver. 18; Sacc, Syll. IX, 13 7)

sporulis manifeste majoribus (4^3— 7 X 2V3 ft contra 2.38X0.7//).

8. Phyllosticta bractearum Oud. n. sp. — Op de schut-

bladeren der vrouwelijke inflorescentiën van Humuliis Lupuliis. —
Nunspeet, 8 Dec. 1898; de Heer Beins. — Maculae nullae. Perithecia

sparsa, nigra, coriacea, Vio—Ve mill. in diam., poro apicali destituta.

Sporulae bacillares, rectae, hyalinae, eguttulatao, parvae (4—4V3X 1 V2;^)5

ad polos rotundatae.

Bij het aanwenden van sterkere lenzen schijnt het, dat er in de

beide polen een klein, droppelvormig lichaampje verborgen is.

9. Phyllosticta Bufonii Oud. n. sp. (Phoma Bufonii Oud. in

Hedw. XXXVI (1898) p. 313). Op de bladeren van Juncus bufo-

niiis. — Nunspeet, Maart 1898; de Heer Beiks. — Perithecia

sparsa, primo tecta, postrenio exposita, ^'s—Vo miH- in diam., ni-

gerrima, membranacea, centro poro pertusa ; sporulae achromae, con-

tinuae, ellipticae, eguttulatae, 9X4 /<.

10. Phyllosticta Fagi Oud. n. sp. — Op de bladeren van

Fagus sylvatica. — Nunspeet, 30 Oct. 1899; de Heer Beins. —
Maculae amphigenae, fertiles tantum in pagina superiore, dilutissime

fuligineae, Va circa cent. in diam., sed saepe confluentes. Perithecia

epiphylla, maculicola, exilissima, ^/la— Vio niill. in diam., deuse

distributa, orbicularia, opaca. Sporulae minutisimae, bacillares, 42/3 X
IVc /", immixtis paucis 7 /£., hyalinae, continuae, guttulis expertes,

ad polos rotundatae, basidiis filiformibus longiusculis sufFultae.

11. Phyllosticta holosteicola Oud. n. sp. — Op de bladeren

yan IStellaria Holostea. — Nunspeet, 17 April 1900 ; de Heer Beins.—.

19
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Perithecia amphigena, vulgo autem epigena, in maculis pallide griseis

foliorum siccatorum subprominentia, vulgo numerosa et conferta, sub-

micantia, Vg

—

Vg iiiiH- in diam., tenera, subfuliginosa. Sporulae cylin-

dricae, rectae vel subcurvatae, ad polos late-rotundatae, 16—20 X
4^/3— 5V2 /n-, biocellatae, guitulis, volumiue sporularum in rationem

inducto, pusillis.

12. Phyllüsticta Iltcis Oud. n. sp. — Op de bladeren van

llex Aqidfoüimi. — Nunspeet, 28 Mei 1899; de Heer Beins. —
Maculae valde exteusae, ad ambitum raulto pallidiores, irregulariter

limitatae, hypogenae. Perithecia hypogena, rarissime epigena, gregaria,

atra, micantia, prominula, primo occultata, postea exposita, centro

perforata, Vs— V4 in diam. — Sporulae ellipticae v(?l breviter-oblongae,

utrimque rotundatae, hyalinae, protoplasmate aequali repletae,

5 -7 X 2—3 //.

13. Phyllosticta Laburni Oud. n. sp. — Op de bladeren van

Cijlmis Laburnum. — Nunspeet, 25 Oct. 1899 ; de Heer Beins. —
Maculis arescendo albidae, diversiformes, 1 — IV2 cent. in diam.,

non marginatae
;
perithecia irregulariter distributa, atra, semigloboso-

depressa, opaca, Vo
—

^^4 mill. in diam., tandem poro pertusa; spo-

rulae hyalinae, oblongae vel ovato-oblongae, ad polos rotundatae,

9— 12 X 3 itf biguttatae, guttulis majoribus saepe minoribus paucis

concomitatis. — Differt a Ph. laburnicola Sacc. Mich. I, 152 et

Syll. III, 10, macularum praesentia, et peritheciis sporulisque majo-

ribus (166—250 contra 60—70 ^, et 9—12 X 3 contra 3—5 X 1 /')•

14. Phyllosticta Narcissi Oud. n. sp. — Op de bladeren

eener gekweekte soort van Narcissus. — • Noord vrijk, 18 Juni 1898. —
Vergezeld van Heterospora gracilis en Septoria Narcissi. — Perithe-

cia amphigena, numerosissima, conferta, tarnen inaequaliter distri-

buta, innata, 40 f^ in diam., membrana valde subtili praedita;

cirrhi, ubi adsunt, sphaerici, dilutissime rosei. Sporulae ellipticae

aut oblongae, rectae vel curvatae, hyalinae, continuae, biocellatae,

42/3—14X2V3~3V2 ^^ guttulis valde distinctis.

Phyllosticta persicicola Oud. n. sp. — Op de opgeblazen

gedeelten van Perzikbladeren, die door Exoascus deformans waren

aangetast. — Apeldoorn, Juni 1898; O. Hedw. XXXVII (1898) p. 313,

15. Phyllosticta Podagrariae Oud. n. sp. — Op de bladeren

van Aegopodium Podagraria^ vergezeld van Discosia Artocreas en
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Septorla Podcujrarlae. — Nimspeet, 14 Oct. 1899; de Heer Beins.

— Maculae amphigenac, pallide ferrugineae, valdc extensae, irre-

gulariter limitatae, utrimque fertiles. Perithecia sparsa, sub epider-

mide occultata, V12— Vio n^iH- iii diam., fuliginosa, depressa, tandem

centro perforata. Sporulae ellipticae vel ovatae, ad polos rotundatae,

continuae, hyalinae, guttula nitida in quovis polo praeditae,

7—7.2X273—4^3 lil. — Species nostra toto coelo differt a Phoma
Podagrariae West. (Not. III, Buil. Acad. r. de Belg. XIX, 1852,

p. llGetSacc. Syll. III, 169) cujus synonyma sunt: *S);Z!«er?*« Por/a-

grariae Rotli, Dothklea Podagrariae Fr. et Septoria Podagrariae

Lasch.

*Phyllosticta quercicola Oud. n. sp. — Aan de onderzijde

der bladeren van Quercus Robur. cf. Hedw. XXXVII (1898) p. 175.

16. Phyllosticta Trappenii Oud. n. sp. — Op de bladeren

van Fraxinus juglandifolia. — Naaldwijk 1864 ; wijlen Dr, J. E.

VAN DER Trappen. — Maculae ampliigenae, vulgo valde extensae

(ad 3 dec. in diam.), obscure limitatae. Perithecia nigra, numerosa,

aequaliter distributa, adulta Ve niill. in diam., prominentia. Sporulae

oblongae vel elongato - ellipticae , ad polos rotundatae, hyalinae,

7X21/3/^.

17. Phyllosticta vincicola Oud. n. sp. — Op de bladeren van

Vinca major. Nunspeet, 9 Juli 1899; de Heer Beins. — Maculae

amphigenae, nigrae, quoad formam et dimensiones valde diversae,

irregulariter limitatae, utrimque fertiles. Perithecia minima, in paren-

chymate foliorum abscondita, vertice perforata. Sporulae initio in

globulum albidum, perithecii orificium obstruentem coalitae, singulae

ellipticae, ad polos obtusissimae, hyalinae, biocellatae, basidiis fili-

formibus, sporulis multo longioribus sufFultae, 3V2—4^3X1^/4— 2/^.

—

Differt a Phjll. Vlncae Thüm., Phyll. Vincae major is Allescher,

Macrophoma Vincae Berl. et Vogl. et Macrophoma cglindrospora

Berl. et Vogl., nunc praesentia guttularum, tune iterum dimensionibus

sporularum reductis.

PHOMA Fries.

18. Phoma Amygdali Oud. n. sp. — Op de takken van Amijg-

dalus communis. Nunspeet, 27 April, 1899; de Heer Beins. — Peri-

thecia parva (Vio miH.)? centro perforata. Sporulae breve-ellipticae,

4—5X3 //, hyalinae, continuae. guttulis destitutae.

19*
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19. Phoma colchicae Oud. n. sp. — Op de bladstelen van Sta-

phylea colchica. — Nunspeet, Maart 1898; de Heer Beins.

Perithecia numerosa, I/4—
^/^ mill. in diam., per totam petioloram

superficiem irregulariter dispersa, epidermide perpetuo tecta, promi-

nentia, vertice exposito perforata, circa ostiolum epidermidis portiim-

cula annulari nigrefacta ornata. Sporulae angustius vellatius oblongae,

rectae, perfecte hyalinae, ad polos obtusiusculae, continuae, nitide

2-, 3-vel 4-guttalatae, 8—10X3—4 jli.

Maculae stromaticae nigrescentes, linea atra subinde distinctissirae

cinctae, quarum mentio facta est a mycologis Berlese et Voglino in

descriptione Phomae Brunaudi (Sacc. Syll. III, 150), in ramulis

nostris certe non defecerunt; relationem attaraen has inter et peri-

thecia supra descripta revera existere, nobis non licuit.

Phoma colchicae ab affinibus Ph. Eobergeana, Fh. Staphylcae et

Ph. Brunaudi, omnibus raniorum Staphyleae colchicae incolis, lucu-

lenter difFert guttularum valde conspicuarum, nitidissimarum in spo-

rulis praesentia, nee non peritheciornni volumine.

20. Phoma cornicola Oud. n. sp. — Op de takken van Cornus

alha. — Naaldwijk, 1866; wijlen Dr. J. E. van der Trappen.

Maculae nullae. Perithecia numerosissima, conferta, perpetuo sub

epidermide occultata, prominentia, vertice exposito perforata, 1/4 mill.

in diam. Sporulae eUipticae, 5 X 2V2 /', rectae, hyalinae. continuae,

biocellatae.

Differt nostra species a Phoma Corni sporulis suis minoribus

(5X2V2 /^ contra 8—10X2—3 ^), rectis, ellipticis (noutiquam oblongo-

cylindricis) ; a Phoma thallina absentia macularum linea purpuriua

limitatarum ; a Phoma Conii suecicae peritheciis confertis, nee non

sporulis suis ellipticis (neque cylindricis) ; a Phoma cancUdiila peri-

theciis confertis, nee non sporulis suis ellipticis, rectis (nee cylindri-

cis, rectis et curvatis commixtis).

* Phoma desciscens Oud. n. sp. — Op takjes van Vitis vmifera.

cf. Hedwigia XXXVII (1898) p. 314.

* Phoma Douglasii Oud. n. sp. — Op de kegelschubben van

Ahies Douglasii. cf. Hedwigia XXXVII (1898) p. 314.

21. Phoma Cosmi Oud. n. sp. — Op de stengels van Cosmus

bipinnatus. — Nunspeet, 5 Sept. 1899
;
de Heer Beins.

Perithecia caespitosa, nigra, globuloso-depressa, sub cpidermate

abscondita, Vio

—

Vg "liH- iii diam., minute papillata, vertice perforata;
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öporulae oblongae, ooiitinuac, hyalinae, ad polos rotundatae, ogutta-

latae, 91/3 X 2V3 /^.

22. Phoma eüphorbiphila Oud. d. sp. — Op de stengels van

Euphorhia Lathyris. — Naaldwijk, Dec. 1866
;

wijlen Dr. J. E.

VAN DER Trappen.

Perithecia numerosissima , conferta totamque internodiorum super-

ficiem occupantia, perpetuo sub epiderniide occultata, paruni promi-

nentia, tandem vertice exposito perforata et circa ostiolum portiun-

cula epidermidis annulari nigricante ornata, V4 mill. sine, mill. 1 cum

zona nigricante in diam. metientia. Sporulae oblongae vel subclavatae,

rectae vel curvatae, 7— 9X2V2/', 1- fid 4-guttulatae, hyalinae, continuae.

*Phoma Frangülae Oud. n. sp. — Op dunne takken van Rhamnus

Frangiila. cf. Hedw. XXXIY (1898) p. 314.

23. Phoma Hamamelidis Oud. N. K. A. 3, I, 487. — Dit moet

wezen Phoma Halesiae Oud. n. sp. Op takken van Halesia tetraptera.

Nunspeet, 7 Maart 1898 ; de Heer Beins.

De naam der plant werd mij eerst verkeerd, later verbeterd

opgegeven.

24. Phoma Idaei Oud. n. sp. — Op de takken van Rubus idaeus.

Nunspeet, 3 Febr. 1899
;
de Heer Beins.

Perithecia orbiculari-depressa, V5—V4 mill. in diam., vertice per-

forata, membrana justo crassiore praedita, perpetuo sub epidermidis

portiunculo scutiformi, elliptico vel oblongo, nigro et paullo micante,

ad polos acutato, 1—2x1 millim., occultata. Sporulae ellipticae vel

oblongae, ad polos rotundatae, hyalinae, biocellatae, 7 — 8Vg X
2V3—3V2i^^ basidiis sporularum longitudinem attingentibus sufFultae.

* Phoma inexpectata Oud. n. sp. — Op de naalden van Ahies

pedinata. Cf. Hedw. XXXYII (1898), p. 176.

* Phoma inopinata Oud. n. sp. — Op de naalden van Flmts

Strobus. Cf. Hedw. XXXVII (1898), p. 177.

25. Phoma Laricis Oud. n. sp. — Op de takjes van Larix

decidua. Scheveuingen, Mei 1894.

Perithecia caespitose aggregata, subglobosa, primo sub perider-

mate abscondita, postea exposita, atra, 100—250 /< in diametro.

Sporulae ellipticae. hyalinae, continuae, eguttalatae, 7X2V2 /'.

26. Phoma Negundinis Oud. n. sp. — Op de takken van
Negundo fraxinifolia.
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Peritlieeia numerosissima, primitus sub peridermate abscondita,

tandem exposita, 140 /u in diam., ochracea, vertice perforata. Spo-

rulae ellipticae, continuae, hyalinae, 4^4X372 /'•

27. Phoma oenothericola Oud. n. sp. — Op de bladeren van

Oenothera biennis. Nimspeetj 13 Maart 1898; de Heer Beiks.

Perithecia inordinate distributa, sub epidermate latentia, lenti-

fbrmia, vertice perforata, Vio i^^ill- i" diam. Cellulae epidermales

ostiolo perithecii contiguae saturatius tinctae quam aliae magis

distantes. Sporulae breviter oblongae, 7x2Va/^, eguttulatae, hyalinae.

Differt haec nostra species a Phoma oenotherella Sacc. sporub's

angustioribus (7X2^/2/^ contra 7X4/0 et colore cellularum perithecii

üstiolum circumdantiuhi
;
a Phoma Oenotherae Sacc. et Phoma Ona-

grarearum Cooke guttularum in sporulis absentia; a Phoma Onogra-

rearum insuper sporularum latitudine minore (7 X 2V2 /«^ contra

6-8x3V2-4^).
*Phoma quernea Oud. n. sp. Op takken van Qiiereus Robiir. —

Nunspeet, 7 Maart 1898 ; de Heer Beiis^s. Cf. Ned. Kr. Arch. 3, 1, 489.

28. Phoma Saccardoi Oud. — Op do ontschorsto takken van

Samhiicus nigra. Naaldwijk, 1864 ; wijlen Dr. J. E. van der Trappen.

Toen ik op blz. 491 van bet P deel der 3*^ serie van het Nederl.

Kruidk. Archief (1898) van Phoma vicina Desm. melding maakte

als eene voor ons vaderland nieuwe indigena, sprak ik de onderstel-

ling uit, dat mijne exemplaren niet van de door den Heer Saccardo

in Syll. III, 71 beschrevene zouden verschillen, niettegenstaande de

maat (5X2^) der door den Italiaanschcn mycoloog onderzochte

sporen niet met die van Desmazières en van mijzelven (7— 5X1-9/')
overeenstemde. Toen ter tijd had ik echter de gelegenheid nog niet

gehad om kennis te maken met Phoma vicina Saccardo, die aan ont-

schorste takken van Samhucus nigra gebonden is. Thans echter, nu ik

in het bezit van dergelijke voorwierpen gekomen ben, heb ik mij kunnen

overtuigen dat zulk eene identiteit tusschen de beide Phoma's, als

w\aarvan ik hierboven gewaagde, niet bestaat, en dat zij dus niet

met een en deuzelfden naam mogen wordeii aangeduid. Yoor Phoma
vicina Sacc. werd door mij, om deze reden, Phoma Saccardoi in de

plaats gesteld.

Zeker is het niet te ontkennen dat de basis der perithecia bij

beide soorten tot op geringe diepte in het hout der takken is weg-

gedoken, maar dit neemt niet weg dat de perithecia van Plioma

vicina Desm. er veel forscher uitzien, dikkere wanden hebben en

nooit anders dan op met schors bedekte takken van den Vlierstruik
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voorkomen, terwijl die van Phoma Saccardoi Oud. veel teerder en

kleiner zijn, een doorschijnenden vliezigen wand hebben, en aan

ontschorste takken de voorkeur geven.

*PiiOMA SALICELLA Oud. n. sp. — Op dc takken van Salix

cinerea. — Nunspeet, 7 Maart 1898; de Heer Beins. — Cf. N.

Kr. Arch. 3, I, p. 490.

29. PiiOMA Salisburyae Oud. n. sp. — Op de takken van

Salishunja adianthifoUa. — Kruidtuin te Leiden, Aug. 1893.

Perithecia numorosa, inordinate distributa, orbicularia, nigra,

V4— Vs mill. in diam., primo sub peridermate latentia, postea in

fissuris cortieis exposita, vertice perforata. Sporulae fusifornies, ad

polos angustc rotundatae, hyahnao, continae, eguttulatae, 9X2 //.

*Phoma sempervirentis Oud n. sp. — Op dc nog groene tak-

ken van Lonicera sempervirens. — Nunspeet, 15 April 1898; de

Heer Beins. — Cf. Hcdw. XXXVI (1898) p. 315.

30. Phoma solanipiiila (Oud. n. sp. — Op dc stengels van

Solamim nigrmn. — Nunspeet, 10 Dec. 1899; de Heer Beins. —

•

Perithecia laxe caespitosa, sub epidcrmide latentia, postremo exposita,

sphaeroideo-depressa, 140— 160// in diam., nigra, vertice perforata.

Sporulae elliplicae, hyalinae, continuae, eguttulatae, ad polos rotun-

datae, 42/3—7 X 22/3—3 fi.

Differt a S. dulcaniarina, pampeana^ Dulcamarae et sokmicola^

absentia guttularum, et a P. europaea et Solani sporularum dimen-

sionibus desciscentibus.

*Phoma sübtilissima Oud. n. sp. — Op de verdroogde bloem-

stelen van Cytlsus Lahurnum. — Cf. Hedw. XXXVII (1898) p. 315.

31. Phoma tataricolae Oud. n. sp. — Op de nog niet ont-

schorste takken van Lonicera talarica. — Nunspeet, 5 Maart 1899.

Perithecia numerossima, nunc totam internodiorum superficiem occu-

pantia, tune vero gregatim conferta limitesque macularum palles-

centium valde extensarum non excedentia, sub peridermate occultata,

postea autem vertice suo perforato, intra zonulam nigrescentem incluso,

exposita. Sporulae nunc ellipticae, tune vero paullo elongatae, ad

polos rotundatae, biocellatae, hyalinae, 7—8X3V2—4 //.

Species neutiquam confundenda neque cum Fh. ohlongata Briard et

Henrich (Sacc. Syll. X, 145), nee cum Ph.Mariae^ quae ambae Ugnicolae-^
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neque cum Ph. cryptica Sacc. (Syll. III, 69), cujus sporulae forma

receduQt; nequc cum Ph. mimdula Sacc. (Syll. III, 70), cujus spo-

rulae voluminosiores; neque cum Fh. tatarica Allesclier (Wint. Kr.

Fl. VI, 221), cujus sporulae non tantum voluminosiores sed insuper

forma recedunt; neque cum Ph. xylostei Cooke et Harkness (Sacc.

Syll. III, 70) et Pli. viventis Cooke (Sacc. Syll. X, 145), quarum

sporulae voluminosiores.

32. Phoma thyrsiflorae Oud. n. sp. — Op de stengels van

Lysimachia thyrsiflora^ gezamenlijk met Ascochyta Lysimachiae Oud.

Nunspeet, 15 April 1898; de Heer Beiks. — Maculae nullae. Pe-

rithecia minima (Vio mill. in diam.), laxe caespitosa, sub perider-

mate occultata, prominentia, denique vertice perforata. Sporulae

breve-ellipticae, hyalinae, eguttulatae, 3V2—öXSVs— 3 /ti.

Differt a Ph. Lysimachiae sporulis multo minoribus (S^/g—5 X
2V3— 3 /il contra 10 X 472—5 //).

33. Phoma Teiacanthi Oud. n* sp. — Op de doornen van

Gleditschia triacantJios^ in gezelschap van Pli. Gleditschiae. — Nun-

speet, 18 Maart 1899; de Heer Beins.

Perithecia nunc acqualiter distributa, tune caespitosc aggregata,

majoribus et minoribus commixtis, sub peridermate latentia, p. m.

prominentia, denique in fissuris longitudinalibus rectis vel curvatis,

simplicibus vel rainosis, exposita. Sporulae oblongac, ad polos late

rotundatae, liyalinae, nitide bioccllatae, 7X2V3 /<•

34. Phoma typhicola Oud. n. sp. — Op de stengels van

Typha latifolia. — Nunspeet, 21 Mei 1899; de Heer Beins.

Perithecia primo sub epidermide latentia, postremo exposita, mi-

nima, nigra. Sporulae ellipticae vel oblongae, ad polos rotundatae,

continuae, hyalinae, eguttulatae, SVs—5 X 2V3 u. (PI. IV, fig. 3).

35. Phoma yiburnicola Oud. n. sp. — Op de takken van

Vibiirnuni Oxycoccos, in gezelschap van Ascochyta viburnkola. —
ï^unspeet, 14 April 1899; de Heer Beins.

Perithecia numerosa, parva, diu sub peridermate occultata. Spo-

rulae ellipticae, hyalinae, continuae, eguttulatae, 5—6X372 "•

MACROPHOMA Berlese et Voglino.

36. Macrophoma Capsellae Oud. n. sp. — Op de bladeren van

CajJseUa Bursa pastoris. — Apeldoorn, 26 Juli 1899; O. — Peri-

thecia cont'erta, primo epidermide velata, denique exposita, nigra.
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Sporiüae ellipticac vel elliptico-oblongae, hyalinae, continuae, ad

polos rotundatae, biocellatae, 16X6 i^t.

De grootte der sporen gedoogt niet dat deze soort onder het ge-

slacht Phyllostida worde opgenomen.

37. Macrophoma Ilicis (Desm.) Oud. — Op de bladeren van

llex Aquifolimn, door Desmazières onder den naam van Phoma

Ilicis verspreid in zijne vroeger uitgegeven : „Plantes Cryptogames

do France", P S., 1^ Ed., N°. 1290, en door Saccardo onderden-

zelfden naam opgenomen in Syll. III, p. 106.

Perithecia hypophylla, numerosissima, subconferta, saepe intra limi-

tes macularum pallescentium coacervata, valde prominentia, sub epi-

dermide occultata, vortice perforata, nigra, V5 ad ^'4 mill. in diam.

Sporulae ellipticae vel ovatae, hyalinae, continuae, 12—]5X6— 7//,

initio protoplasmate nebuloso repletae, denique guttula voluminosa

centrali ornatae, ad polos late rotundatae, ionge pedicellatae, apice

passim apiculatae.

Nu het geslacht Macrophoma door Berlese en Yoglino in de

wetenschap is ingevoerd voor de soorten van Phoma^ wier sporen

15 of meer mikrons lang zijn, was het noodig Phoma Ilicis Desm.

daarheen over te brengen. Met den naam in Saccardo's Syll. (III,

106) behoort hetzelfde te gebeuren.

SCLEROTIOPSIS Spegazzini.

38. ScLEROTiOPSis PoTENTiLLAE. Oud. n. sp. -- Op de bladeren

van Poientilla procumhens (Tormentilla reptans). — Nuuspeet, 26

Augustus 1898; de Heer Beins.

Perithecia innata, semiglobosa, nigra, submicantia, adulta p. m.

1 mill. in diam., nuuc ad faciem foliorum superiorem, tune vero ad

inferiorem prominentia, absque ullo ostioli vestigio, membrana fragili,

indistincte parenchymatosa instructa. Basidia filiformia, recta. Spo-

rulae acrogenae, solitares, cylindricae, semilunares, indistincte mucro-

natae, hyalinae, continuae, 7— 9V3X2//. — (PI. IV, fig. 4).

Onze beschrijving van Scl. Potentillae komt bijna geheel overeen

met die van Scl. australasiaca^ door Spegazzini bekend gemaakt in

Saccardo's Syll. III, p. 184. Daar er echter tusschen den vorm en

de inwendige kleur van de perithecia der beide fungi, de grootte

hunner sporen, en den aard hunner voedsterplant, grootere en klei-

nere verschillen vielen op te merken, meende ik mij gerechtigd, de

beide soorteo van Scl. : Scl. Potentillae op Potentilla procumbens
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en Scl. audralasiaca op Eucahjijtus Glohuhis^ nevens elkander te lateri

voortbestaan en niet ineen te smelten.

39. ScLEROTioPsis PiTYOPHiLA (Cda) Oud. ; Phoma pithyophila

Sacc. Syll. III, 101; Allescher in Wint. Kr. Fl. VI, 199; Sphae-

ronema pithyophila Corda Ie. Fg. 40 et tab. VIII, fig. 116. — Op

de naalden van Pinits sijlvestris. — Nunspeet, 1899 ; de Heer Beins.

Perithecia amphigena, primo abscondita, in acuum parenchymate

immersa, postremo exposita, corporaquc sistentia slerotiformia. nigra,

nunc separata et subsphaerica, tune vero coalita et irregularia. Quod-

vis corpusculum e stratis quasi duobus compositum: uno scil.

magis superficiali, parenchymatoso, nigrescente, erassiore, donsiore;

altero, magis interiore, parenchymatoso, pallide-flavo, tenuiore, molliore,

dum eonstat eolorem nigrescentem eellularum merabranis, colorem

pnilide-flavum vero eellularum contentis esse proprium. Sporulae

mnturae ex orificio aceidentali, irregulari, non autem ex ostiolo natu-

rali protrusae, corpuseuia sistunt oblonga, hyalina, ad polos rotundata,

uniguttulata (?)

EABENITORSTIA Fries.

*Rabeniiorstia clandestina Fr.; Sacc. Syll. 111,244. Op doode

takken van Sorhiis Aucuparia. — Nunspeet, 9 Mei 1898; de Heer

Beins.

Eene volledige beschrijving van dezen ter nauwernood gekenden

en door Saccarüo zeer oppervlakkig besclireven fungus, gaf ik in

Hedwigia XXXVII (1898) p. 315.

*RaBENhoestia Salicjs Oud. n. sp. Op de takken van Salix

repens. Nunspeet, 5 Mei 1898
;
de Heer Beins. — Hedw. XXXVII

(1898) p. 317.

PLACOSPHAERIA Saccardo.

40. PLACOSPHAERIA Pruni Oud. n. sp. Op de jonge takken van

Prunus domestica. Nunspeet, 27 April 1899 ; de Heer Beins.

Stromata ad ramulorum superficiem numerosa, oblonga, V3 ad 1

centim. longa, 2 ad 3 mill. lata, juniora rufescentia, vetustiora fuli-

ginea, intermixtis nonnullis annulo fuliginoso ad ambitum inclusis,

centroque rufescente, subprorninente. Includunt cavernulas plures

indivisas, basidiis filiformibus, conidia quoad longitudinem subae-

quantibus, vestitas. Conidia partim cylindrica, ad polos rotundata,

partim fusiformia, subacutata, semper hyalina, 2-vel pluriocellata.
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FUSICOCCUM Corda.

41. FüSicoccuM CoRNi Oud. n. sp. Op de takken van Corniis

alba. — Nunspeet, 15 Sept. 1899; de Heer Eeins. — Perithecia

vulgo maculicola, sparsa, nigra, sub peridermate abscondita, p. m.

prominentia, V3—Vg mill. in diam., tandem vertiee perforata, pluri-

locularia, loculis septisque membranaceis ; sporulae fusiformes, ad polos

anguste-rotundatae, 9

—

12X2— 372/', eontinuae, hyalinae, egut-

tulatae; basidia acicularia, sporis duplo longiora.

CYÏOSPORELLA Sacc.

42. Cytosporella Quercüs Oud n. sp. Op takken van Quercus

Bobur. — Yalkenburg (L.); April 1900; de Heer J. Rick. —
Stromata corticola numerosa, sparsa, polymorpha, saepe sinuoso-

limitata, verruciformi-depressa, 1 ad 3 cent. lata, intus fuscescentia,

incomplete pluricellularia, locellis quoad amplitudinera valde rariabili-

bus ; sporulae globulosae, hyalinae, ad basin subcontractae, 9V3— 1 1^/3 /',

basidiis brevibus suffultae.

Differt a C. FopuU Oud. (Ned. Kr. Arcli. 2, V, 494; Sacc. Syll.

X, 242) stroraatibus multo robustioribus et sporulis multo majoribus

(9V3— 11-/3/' contra 7^).

CYTOSPORA Ehrenberg.

43. Cytospora dasycarpi Oud n. sp. Op de takken van Ace?'

dasycarpum. — Scheveniugen, Mei 1895; Bussum, April 1900; de

Heer Koning.

Pustulae sparsae, quoad amplitudinem magnopere variabiles, eon-

vexae, primo clausae, postea, peridermate varie fisso, perviae. Stromata

nigra, intus lacunosa, lacunis septis spuriis in loculamenta plurima

inaequalia concentrice divisis. Sporulae fere globulosae, cum ellipticis

et brevi-fusiformibus inaequaliter mixtae, eontinuae, hyalinae, 1—

3

X 1—2^, basidiis longis, tenerrimis suffultae.

44. Cytospora fraxinicola Oud. n. sp. Op de jonge, dunne

takken van Fraxiniis excelsior. — 's Gravenhage, April 1889.

Diff'ert a C. Fraxini Delacroix (Buil. de la Soc. mycol. de France,

1890, p. 184 et tab. XX fig. Y; Saccardo Syll. X, 245) basidiis

multo longioribus (25 /n contra 10 in) et sporulis augustioribus

(7 X IV2." coütra 7 X 2V2/')-

*Cytospora opaca Oud. n. sp. — Op de takken van Ilex opaca.

Cf. N. K. A. 3, I, 492 et Hedw. XXXYII (1898) p. 177.
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*Cytospora selenespora Oud. n. sp. — Ojd de takken van

Sorhiis Aucuimria. — Nunspeet, 3 Maart 1898; de Heer Beins. —
Cf. Ned. Kr. Arch. 3, I, 493.

CEUTHOSPORA Greville.

45. Ceuthospora fraxinicola Oud. n. sp. Op takken van i^raa:-

imis excelsior. — Amsterdam, Januari 1877 ; O.

Stromata uumerosa, inordinate distributa, primo occultata, tan-

dem exposita laciniisque peridermatis rupti circumcineta. Perithecia

caespitose aggregata, parte sua dimidia superiore rotundata libere

prominentia, coriacea, nigra, sine ostioli vestigio. Sporulae minimae,

bacillares, hyalinae, simul cum magna mucilaginis copia ex variis

evolutionis centris protrusae, 4V3 X IVe^^^ singulao basidio filiformi

9 ^i p. m. longo suffultae.

Differt nostra a C. Fraxlni Tognini (Seconda Contrib. micol. tosc.

p. 10 et Sacc. Syll. IX, 510), cujus plena diagnosis adhuc desideratur,

sporulis multo minoribus (4V3 X IVg/' contra G— 7 X 3 /<).

ft, Phaeospo7'ae.

CONIOÏHYRIÜM Corda.

46. (JONIOTHYRIUM LABÜRNIPHILU3I Oud. n. sp. — Op de bladeren

van Cytisus Luburnum. — Nunspeet, Oct. 1898 ; de Heer Beins.

Maculae amphigenae, orbiculares, oblongae vel irregulares, 2 ad

10 mill. latae, primo saturate-fuscae, postea pallescentes, postremo

albidae, pallide-purpureo-marginatae, fragillimae. Perithecia epiphylla,

epidermide velata, numerosa, minima, diam. Vio niill. raro superantia,

parte centrali paullo prominente et perforata. Sporulae breve ellip-

ticae, 4% X SVaV^, pallide-olivaceae, in mucilaginem dilutam immersae,

continuae, eguttulatae.

Differt a C oUvaceo praesentia macularum, peritheciorumque nee

minus sporularum mensuris reductis.

*CoNiOTHYRiUM PsAMMAE Oud. n. sp. — Op de bladeren van

Psamma littoralis (= Ammophila arenaria). Cf. Hedw. XXXYII
(1898) p. 177.

47. CoNiOTHYRiUM PYxiDATAE Oud. n. sp. Op Cludotiia pyxi-

data. — Valkenburg (L.) 1899; de Heer J. Rick.

Perithecia perfecte sphaerica, minutissima, vix Vio "^iH- in diam.,

nigerrima; sporulae globosae vel subglobosae, dilute-olivaceae, vix
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21/3 ^^ in diam., laeves, continuae, basi sua applanata vel truncatius-

cula basidio crassiusculo brevissimo imposita.

Differt a C. lichenicola Karst. Symb. XX, 104, sporulis minoribus

(2V3 f^ contra 3 ^), neque ovoideo-oblongis vel clavulatis, neque basi

attenuatis, neque fuligineis, basidiis tandem brevioribus (2 ^ contra

6^); a C. Cladoniae Eli. Everh. Sacc. in Syll. X, 268, peritheciis

fere duplo minoribus (Vh— Vio contra ^/c, mill.), non obconico-cylin-

draceis, supra subtruncatis, sporis dilutius tinctis, minoribus (2V3 con-

tra 3 //), basidiis multo brevioribus (2 c. 6 /li).

48. CoNiOTiiYRiüM Tamaricis Oud. n. sp. Op de dunne takjes

van Tamarix gallica. — Nunspeet, 22 Oct. 1898
;
de heer Beins.

Perithecia numerosa, sparsa, parva (\'io
— Vs milL), globulosa,

epidermide velata, prominentia, nigra. Sporulae ovatae, primo hya-

linae, denique lutescentes, 7 X 3V2 /^, guttula centrali elliptica insig-

nes (PI. IV, fig. 5).

DifFert a C. tamarkella Brun. (Sacc. Syll. XIV, 923) sporulis

pallidis neque „intense-olivaceis", et longioribus (7 ^ contra 2 V2 — ^ ^)'

HAPLOSPORELLA Spegazzini.

49. Haplosporella Juglandis (Schum.) Oud. n. sp. (Naema-

spora Juglandis Schumacher Flora Saellandiae II, 178 ; Cytospora

Juglandis Rab. Kr. Fi. 148; Sacc. Syll. III, 2G7). — Op de takken

van Juglans regia. — Naaldwijk, Nov. 18G6; wijlen Dr. J. E. van

DER Trappen.

Perithecia numero 4 ad 7 in stromate verruciformi, fere carboni-

sato, nigro, primo latente, postea in corticis vulnere large hiante,

mill. 1 lato, peridermatis laciniis circumcincto, exposita. Sporulae

globulosae (2V3 /^ in diam.) vel breve-ellipticae (4% X 2V3 /^), conti-

nuae, fuliginosae, basidio brevi suffultae.

y. H
IJ
aio d idy mae.

ASCOCHYTA. Li bert.

*AscocHYTA AcoRi Oud. u. sp. — Op de bladeren van Acorus

Cakwius. — Cf. N. K. A. 3, I, 496 et Hcdw. XXXVII (1898) p. 177.

*AscocHYTA EüPHRASiAE Oud. u. sp. — Op de stengels van

Euphr. officuiaUs. — Nunspeet, 11 Maart 1898; de Heer Beins.

Cf. Ned. Kr. Arch. 3, I, 496.

*AscocHYTA Grossulariae Oud. n. sp. — Op de takken van
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Ribes Grossularta. - Cf. N. K. A. 3, I, 497 et Hedw. XXXVII
(1898) p. 178.

1 *?

50. AscocHYTA Hypochoeridis Oud. n. sp. Op de bloerastengels

van liypochoeris glahra. Nunspeet, 5 Mei 1899 ; de heer Beins..

Peritliecia in maculis pallescentibus inordinate distributa, primo

epidermide velata, prominentia, postea exposita, nigra, vertice perfo-

rata. Sporulae exacte cylindricae vel elongato-clavatae, ad polos

rotundatae, vulgo rectae, rarius curvulae, hyalinae, imo quum in majo-

rem copiam condensatae offenduntur, initio biocellatae, postea septo

transversali dimidiatae. In sporulis clavatis pars anterior latior et paullo

longior, pars posterior contra anguslior et brevier (PI. IV, fig. 6).

*AscocHYTA Idaei Oud. n. sp. — Op de takken van Rubus idaeus.

Cf. N. K. A. 3, I, 497 et Hedw. XXXVII (1898), p. 178.

51. AscoCHYTA iGNOJiius Oud. n. sp. Op de stengels van ^//6'wa

Plantago, Nunspeet, 13 Maart 1898; de Heer Beins.

Maculae nullae. Perithecia primo epidermide velata, postea expo-

sita, nigra, orbiculari-depressa, vertice perforata, 125— 170^indiam.

Sporulae cylindraceae, ad polos rotundatae, hyalinae, 9— 12 X 3 /<,

indistinctc biocellatae, per longius tempus continuae, denique septo

transversali aegre visibili, iodio addito vero mox optime distinguendo,

dimidiatae.

A. ignoblUs diffcrt ab A. Alismatis Ellis et Everhart, Journ. of

Mycol. 1889, p. 148 et Sacc. Syll. X, 307, quae in foliis ofTenditur,

absentia macularum
,

peritheciis multo majoribus, sporulis paullo

minoribus, praedilectione pro foliis.

52. AscocnYTA Lactucae Oud. n. sp. — Op de bloemstengels

en hunne takken van Laduca satlva. — Naaldwijk, 1874; wijlen

Dr. J. E. VAN DER Trappen.

Perithecia in caespites aggregata, globuloso-depressa, epidermide

velata, tandem exposita, nigra, vertice perforata, V7

—

Vg niill. in

diam. Sporulae oblongae, hyalinae, ad polos rotundatae, biloculares,

12— 15X3V2 /t/, medio superlicialiter constrictae.

53. AscocHYTA LEDICOLA Oud. n. sp. — Op de bladeren van

Ledum pahistre^ te zamen met TJioracella Ledl Oud. — Nunspeet,

29 Sept. 1898 ; de Heer Beins.

Perithecia epiphylla, parum numerosa, inordinate distributa, Vs

mill. in diam., tandem vertice perforata. Sporulae fusiformes, hya-
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limie, ad polos acutae, bilocularcs, vix medio constrictae, 7—11X2 /^.

Ascochyla Ledi Rostrup (Sacc. Syll. X, 295), in cauUbus Ledi

paliistris degens, sporulas fert oblongas, ad polos rotundatas, volu-

minosiores (12—13X3 //).

54. AscocHYTA Lysimachiae Oud. n. sp. — Op de stengels van

Lijsimachia thyrsifiova^ in gezelschap van Fhoma thyralfloraG. —
Nunspeet, 15 April 1898; de Heer Beins.

Maculae nullae. Perithecia laxe caespitosa, sub epidermidis por-

tiuncula nigricante, in longitudinem protracta, p. m. prominente

occultata, Vs mill. in diam. Sporulae oblongae, ad polos rotundatae,

hyalinae, bilocellatae, eguttulatae, medio non constrictae, 7—9'/3X

21/3 H' Basidia ter longiora quam sporulae.

55. AscoCHYTA Menyanthis Oud. n. sp. (non Lasch, neque

Libert, quae ambae sub genere Septoria militant). — Op de bladeren

van Mcnyantlies trifolkda^ in gezelschap van Hcptorla Menyanthis.

Perithecia amphigena, vulgo tarnen h5'pogeua, una cum peritheciis

Septoriae Menyanthis in maculis fuscis, satis extensis, polymorphis

irregulariter distributa. Sporulae breve-cylindraceae, hyalinae, ad

polos rotundatae, 14— 19 X 2V3— SVa /^ bilocularcs, loculis nitide

1- vel 2-ocellatis. Septum, vulgo p.m. obscurum, iodio addito statim

conspicuum fit.

*AscociiYTA Mattiiiolae Oud. n. sp. — Op de bauwen van

Matthiola incana. - Cf. N. K. A. 3, I, 497 et Hedw. XXXVII
(1898) p. 178.

*AscoCHYTA MISERA Oud. D. sp. — Op de bladeren van Cra-

taeyus monoyyna. - Cf. N. K. A. 3, I, 497 et Hedw. XXXVII
(1898) p. L78.

*AscociiYTA Myrïilli Oud. n, sp. — Op de verdroogde takjes

van Vaccinium Myrtillus. — Cf. Hedw. XXXVII (1898), p. 317.

(Wordt vervolyd).

Scheikunde. — De Heer van Bemmelen, als afgevaardigde voor

Nederland bij de internationale atoomgewicht-commissie, deelt mede,

dat blijkens berichten van de Commissie der „deutschen chemischen

Gesellschaft" van de negenenveertig leden der Atoomgewichts-com-

missien in de verschillende landen, veertig zich verklaard hebben

voor de keuze van 0=16 als grondslag.

Voorts hebben die Commissien zich bereid verklaard tot de instel-

ling eeuer engere Commissie, en heeft elke Commissie een harer-
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leden daartoe aangewezen. Aangezien echter van zeer vele zijden'

daarop gewezen werd, dat ook deze Commissie te talrijk zoude zijn,

zoo heeft de Atoomgewichts-commissie der „deutsehen chemischen

Gesellschaft" (de Heeren Landolt, Ostwald en Seubert) voorge-

steld, dat slechts drie leden de nog engere Internationale Commissie

zouden uitmaken, en wel één uit Amerika, één uit Engeland en één

uit Duitschland. Deze zouden dan den verderen arbeid betreffende

de Atoomgewichtstabel ter hand nemen, en zoo noodig de grootere

Internationale Commissie raadplegen. Het laat zich verwachten dat

deze regeling zal aangenomen worden, en voor het einde dezes jaars

tot stand komen.

De Commissie der „deutsehen chemischen Gesellschaft" heeft be-

sloten ook aan de leeraars in Chemie, en aan de Analytische Praktici

in Duitschland de gelegenheid te geven, zoo zij zulks verlangen,

hunne meening te uiten. Zij geeft de buitenlandsche Yereenigingen,

welke een lid der Internationale Commissie hebben afgevaardigd, in

bedenking eene dergelijke oproeping in hunne organen te plaatsen.

Aangezien thans de Internationale Commissie reeds tot stand is

gekomen, komt het spreker niet wenschelijk voor, dat van wege de

Akademie alsnog zulk eene oproeping geschiede.

Aldus wordt besloten.

De Heer van Bemmelen biedt eene bijdrage aan tot de wetenschap-

pelijke Biographie van G. J. Mulder: Kritisch-historische beschou-

wing van zijn werk „Scheikunde der bouwbare Aarde."

Deze bijdrage zou zijn opgenomen in de levensbeschrijving van

Mulder, welke het overleden lid J. W. Gunning het voornemen

had te schrijven.

Nu de Heer Gunning deze taak niet heeft kunnen voltooien,

meent de Heer van Bemmelen, dat het in het belang van de kennis

van de wetenschappelijke beteekenis van Mulder gewenscht kon

zijn, deze bijdrage hetzij in de Verhandelingen, hetzij in het Jaar-

boek te publiceeren.

Op de vraag van den Secretaris, of de Heer van Bemmelen mis-

schien bereid was de taak van den Heer Gunning over te nemen,

beloofde de Heer van Bemmelen dit in nadere overweging te nemen.

Voor de Boekerij worden aangeboden :

1°. door den Heer Martin: „Die Eintheilung der Versteinerungs-

fuhrenden Sedimente von Java" ; 2^. door den Heer Bakhuis Roo-

zeboom: „Die Bedeutung der Phasenlehre" ; 3°. door den Heer VAN
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ROMBURGH „Caoutchouc en Getah Pertja in Nederlandscli-Iadie"

(Mededeeling-en uit 's Lands Plantentuin N*^. XXXIX) en 4o namens

den Heer R. D. M. Verbeek: „Yoorloopig Verslag over eeno geolo-

gische reis door het oostelijk gedeelte van den Indischeo Archipel

in 1899.

Na resumtie van het behandelde wordt de vergadering gesloten.

(10 October 1900.)

ERRATA:

p. 100, onderste regel staat: O.G X 12.23 moet zijn: 0.6 X li3-23,

p. 103 r. 18 y. o. staat: oxidatie van zuurstofarme bestanddeelen en

aan korst

moet zijn: oxidatie van zuurstofarme bestanddeelen

der aardkorst.

In Mededeeling N'*, 59'\ pag. 199-212 lees: fig. 2 in plaats van flg. 1.

Pag. 200 r. 9 v. b. „m x" lees : die ook nog een lineaire functie van x
mag zijn

„ „ r. 10 V. b. „hoeveelheid" lees: „hoeveelheden"

„ ,;
r. 22 v. b. „en andere" lees : en werden andere

noot 1. „voor" lees: voor
| p c/r

V V

ibid.
1
+ 9.1:38:3 lees: lpdr -{-9AS8S

201 r. 18 V. b. „door" vervalt

„ r. 20 V. b. „voor" lees: van

202 r. 9 V. b. „empirisch juiste," lees: , empirisch juiste

„ r. 8 V. o. „uit de isothermen" lees: de isotherme uit die

203 r. 6 V. b. „constant" lees: constante

„ r. 16 V. b. „of" vervalt

„ r. 3 V. o. „kan" lees: kunnen
205 r. 19 V. b. „van" lees: in

209 r. 1 V. o. „gaat" lees: gaan
210 r. 11 V. b. „isotherm" lees: isotherme

„ r. 12 V. b. „noot enz." lees: noot in de vertaling van Meded.
N". 56 in de Proceedings

„ r. 20 V. b. „Zij" lees: De substitutielijnen

211 r. 8 V. b. „immer" lees: „immers"

„ r. 5 V. o. substitutielijn lees: substitutielijnen

noot, achter „enkelvoudige stof" lees: (Verg. ook Kamer-
LiNGH O.N-NES, Kon. Akad. v. Wet. XXI, p. 18, 1881)

214 r. 1 V. o', „kritische" lees: absolute
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Pag. 215 r. 2 v. o. p^._ lees: j;^,_

227 r. 13 V. o. 2 7?^ lees: ttI

228 r. 4 V. b. 2 7r^+ 2x/3 lees: ^/ + k^^

„ r. 21 V. b. „manometer" lees: barometer
229 r. 14 V. b. „hoogten" lees: menisci
232 r. 2 V. b. 4.27 lees: 4.64

235 r. 7 V. o. „een" lees: „eene"
236 r. 3 V. b. 2.10-7 lees: 3.10-7

237 tabel kolom F 14°.3 lees: 14°.8

„ r. 26 „ A 22.30 lees : 22.20

„ „ r. 32 en 33 „ E 5.7 lees : 5.5

239 r. 5 V. o. 0.00247 lees: 0.00245

„ r. 6 V. o. 1.00247 lees: 1.00245

240 r. 2 V. b. enz. « = 0.0036630 lees : « — 0.0036628

0.0036626 „ 0.0036624

0.0036630 ,. 0.0036628

,. r. 6 V. b. ^. = 0.0036629 ,. :^ = 0.0036627



KONIMLIJIiE AKADE^IIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 27 October 1900.

Voorzitter: de Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Inhoud: Ingekomen stukken, p. 310. — Mededeeling van den Heer Beijerinck: „Over ver-

schillende vormen van erfelijke variatie bij mikroben", p. 310. — Mededeeling van

den Heer Hamburger: „Over het doorlatir.gsvermogen der roode bloedlichaampjes

voor NO3- en SOi-ionen", p. 325. — Mededeeling van den Heer Beiirens : „Die

Unterscheidung fcster Teerkohlenwasserstoffe anf mikrochemischera Wege", p. 328. —
Mededeeling van den Heer L. Gegenbauer: „Ueber die Mac MAHON'sche Verall-

gemeinerung der NEwroN-GiRARD'schen Formeln", p. 332 (aangeboden door Prof.

Jan de Vries). — Mededeeling van den Heer Beijerinck : „Over het ontstaan van

knoppen en knopvariaties bij Cytisus adami", p. 336. — Mededeeling van den Heer

LoBRY DE Bruyn : „Ovcrzicht van de resultaten eener vei'gelijkende studie der drie

dinitrobenzolen", p. 342. — Mededeeling van den Heer Korteweg : „Aanvulling van

het Verslag der Commissie voor het onderzoeken en inventariseeren der handschriften

en bescheiden afkomstig van den Hoogleeraar van Swinden, p. 347. — Mededeeling

van den Heer C. A. J. A. Oudemans : „Bijdrage tot de kennis van eenige tot

hiertoe onbeschreven of slechts oppervlakkig gekende fungi" (3e gedeelte), p. 347. —
Mededeeling van den Heer Ernst Cohen : „Het Weston-kadmiumelement", p. 363

(aangeboden door den Heer Bakhuis Roozeboom). — Aanbieding van boekge-

schenken, p. 365.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering' woi'dt gelezen en goed-

gekeurd.

Op verzoek van den Voorzitter leest de Secretaris den gelukwensch

voor, welken de Akadcmie gezonden heeft aan H. M. de Koningin,

bij gelegenbeid van Hoogstderzelver verloving met Hertog Hendrik

van Mecklenburg-Schwerin — en de dankbetuiging welke de Aka-

demie de eer had van H. M. te ontvangen. Door applaus geeft de

vergadering hare ingenomenheid te kennen.

20
Verslagen der Afdecling Natuurk. Dl. IX. A". 1900/1.



( 310 )

Ingekomen zijn:

1°. Schrijven van den Minister vaa Binnenlandsclie Zaken waarbij

Z.Exc. doet toekomen één exemplaar van een door den Koning

van Zweden goedgekeurd reglement betreffende de prijzen der

Stiehting-NoBEL.

20. Schrijven van den Heer P. Droste te Haarlem dd. 10 October

1900, waarbij deze namens Administrateuren van het P. W. Korthals-

fonds mededeeling doet, dat zij hunne goedkeuring hechten aan het

voorstel om dit jaar de /"600.— uit het P. W. KoRTiiALS-fonds

beschikbaar te stellen ten behoeve van een voorgenomen reis van

Prof. F. A. F. C. Went naar Suriname en dat de gelden ongeveer

half November ter beschikking van de Akademic zullen gesteld worden.

Wordt besloten de Maatschappij ter bevordering van het Natuur-

kundig Onderzoek der Ncderlaudschc Koloniën daarmede in kennis

te stellen.

Bacteriologie. — De Heer Beijerinck biedt eene mededeeling aan,

getiteld: „Over verschillende vormen van erfelijke variatie

bij mihroheny

De belangrijke voordracht, welke de Heer HuGO de Vries in de

vorio-e vergadering der Akadcmie gehouden heeft over het ontstaan

van nieuwe vormen bij hoogere planten, geeft mij aanleiding te

wijzen op eenige waarnemingen aangaande hetzelfde onderwerp bij

mikroben.

Ofschoon aan het kultiveeren van mikroben, vergeleken met hoo-

gere planten en dieren veel moeielijkheden vei'bonden zijn, is het

niet te ontkennen, dat wanneer deze eenmaal zijn overwonnen,

juist de mikroben een bijzonder geschikt materiaal voor het onder-

zoek van de wetten van erfelijkheid en veranderlijkheid zijn. Het

uitgaan van het enkele individu, dat hierbij natuurlijk noodzake-

lijk is, is meestal bijna even eenvoudig als bij de hoogere orga-

nismen, en alleen de ongev\^oonte doet dit zoo bezwaarlijk schijnen.

De o-eneraties volgen elkander snel op, honderden, ja duizenden

individuen laten zich in hun nakomelingen met groote gemakkelijk-

heid overzien; ver uiteen liggende afdeelingen van het natuurlijk

systeem worden door de mikroben vertegenwoordigd; bij vele is de

veranderlijkheid groot '). Zelfs de moeielijkheid om de soorten en

1) Men vergelijke Rodet, De la variabilité dans les microbes, Paris 1894. Litera-

tuurbronnen ontbreken in dit boek en niet alle opgaven zijn vertrouwbaar.
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variëteiten te determineeren, dat vaak alleen door biochemische proef-

neming- mogelijk is, kan tot een voordeel worden, omdat juist de

biochemische onderscheidingsmethoden zeer nauwkeurig zijn, in vele

richtingen uitgebreid, en door meting vergeleken kunnen worden.

Zoo worden de soorten en variëteiten van melkzuurfermenten door

titreeren, alkoholgisten met behulp van den saccharometer onder-

scheiden, terwijl willekeurige koolhydraten als grondslag van melk-

zuur- en alkoholgisting kunnen gekozen worden. Bij dit alles komt

nog de omstandigheid, dat men met mikroben gemakkelijk concur-

rentie proeven kan nemen, hetgeen bij hoogere planten en dieren

moeielijk of onmogelijk is, en het is welbekend hoe verfijnd do

onderscheidingen zijn, welke daardoor aan het licht komen.

Bij het vergelijken van de met mikroben verkregen resultaten

met de regels gevonden bij hoogere organismen, moet rekening ge-

houden worden, ten eerste, met het ontbreken van de sexualiteit,

waardoor de variatie der mikroben met de knopvariatie der hoogere

planten vergelijkbaar wordt en, ten tweede, met de ééncelligheid bij

de mikroben. Wat het eerste punt betreft schijnen de ondervindingen

aangaande de knopvarianten der hoogere planten te bewijzen, dat

e(!n essentieel verschil tusschen knopvariatie en zaadvariatie niet be-

staat. Wat de ééncelligheid der mikroben aangaat, meen ik, dat

daardoor de verschijnselen der variatie verduidelijkt, maar niet ver-

anderd worden, in vergelijking met de veelcelligen. Men kan hierbij

al naar het standpunt, waarop men zich plaatst, de individueele

mikrobe met het geheele individu van het hoogere organisme of

met een enkele weefselcel daarvan vergelijken, — beide vero-elijkin-

gen zijn juist ^).

1. Degeneratie.

In de bacteriologische laboratoriën is het van algemeene bekend-
heid, dat vele mikroben, bij het hei'haalde overenten, langzame maar
diep ingrijpende veranderingen ondergaan, zoo zelfs, dat lang voort-
gezette kuituren, volstrekt niet meer overeenstemmen met de be-
schrijvingen, die de ontdekkers, kort na de eerste isoleering uit de
natuur, daarvan opgesteld hebben. In sommige gevallen kan do
wijze waarop de verandering plaats heeft vrij nauwkeurig vervolo-d
worden

;
drie verschillende vormen van veranderlijkheid treden daarbij

>) Een belangrijke, hiermede in verband staande, bescliouwini;- vindt men bij ^Vhitaiax
The inadequacy of the cell-theory of develojnuent. Biological Lectures at the ^\ v'
Holl Laboratory, 1893, pag. 105, Boston 1894.

^ • oo s

20*
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op den voorgrond : de degeneratie, de transformatie», en de gewone

variatie. .,

Men isoleert een soort uit de natuur en bevindt, dat zij zich in

de kuituren bij eenige overentingen. waarbij honderden of duizenden

celgeneraties op elkander volgen, goed ontwikkelt, zoodat men aan-

vankelijk de meening verkrijgt met de voeding en de overige levens-

voorwaarden bekend te zijn. Maar langzamerhand wordt het moeie-

lijker de nieuwe overentingen flink te laten doorgroeien en ten slotte

wordt het kultuurmateriaal lastig en oninteressant, en het zou

geheel onherkenbaar zijn indien men niet de verschillende phasen

van het degeneratieproces nauwkeurig had waargenomen. Langdurig

kultiveeren boven de optimumtemperatuur van den groei, en een te

sterke concentratie van het voedsel zijn in sommige gevallen de

aanleiding tot de degeneratie. Bij eenige mikroaërophilen, bijv. bij

de bacteriën van de „lange-wei" (Streptococcus hoUandiae), is de

onjuiste regeling van de zuurstofspanning oorzaak van een snel, in

weinige dagen volledig verdwijnen van het kenmerk van de slijm-

vorming, terwijl eerst na veel langer tijd, door die zelfde oorzaak, de

groeikracht dezer bacterie volledig verdwijnt. In andere gevallen,

bijv. bij een algemeen in de zee voorkomende lichtbacterie (Photo-

hacter degenerans Fjschee,^ geschiedt de degeneratie zonder bekende

oorzaak en in zeer korten tijd, zoodat binnen een paar weken de

kuituren kunnen ophouden te bestaan. De degeneratie geschiedt niet

sprongsgewijze maar continu en tast alle in kuituur gebrachte indi-

viduen gelijkmatig aan, zoodat zij niet door koloniën-selectie kan

worden tegengehouden.
^

2. Transformatie.

Bij de transformatie gaat bij alle in kuituur gebrachte individuen

een kenmerk verloren, terwijl daarvoor een ander in de plaats komt,

of er ontstaat eenvoudig een nieuw kenmerk, of, eindelijk, er ver-

dwijnt een kenmerk zonder duidelijke vervanging. Zoo worden de

kuituren van Fhotohacter Juminosimi in den loop van eenige maan-

den donker door een langzaam transformatie-proces, waarbij zij in

een sneller groeienden vorm veranderen, die het voedsel verder af-

breekt dan de normale vorm. Hier is dus de vermeerdering der groei-

kracht in plaats gekomen voor de vermindering der lichtkracht.

Het is opmerkelijk, dat de transformatie bij deze lichtbacterie

somtijds plotseling ophoudt en vervangen wordt door een variatie-

proces, waarbij, naast een volkomen donkere vorm (de variant) de

lichtende vorm met de volle oorspronkelijke lichtkracht terug ont-
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staat. Dit is niet hetzelfde als 't gewone atavisme, waarbij de stam,

die den atavist afwerpt, niet verder verandert, maar is waarschijnlijk^

vergelijkbaar met het uiteenvallen van een bastaard in de beide

componenten. Zeer langzame celdeeling, bijv. kuituur bij lage tem-

peratuur, begunstigt dit verschijnsel. De oorzaak der transformatie

kan daarentegen juist gelegen zijn in een al te snel proces van

celdeeling, waarbij het photoplasma, dat langzamer schijnt te groeien

dan het overige protoplasraa, in ontwikkeling achter blijft.

Bij een andere langs onze kust algemeene lichtbacterie van het

zeewater, Pli. hollandiae^ zag ik tot dusver alleen transformatie, zoo-

dat deze soort uit de kuituren spoedig als lichtbacterie verdwijnt.

Bij een pigmentbacterie {Bacillus viridis) zag ik, schijnbaar zonder

andere verandering, het aanvankelijk zeer sterke vermogen om de

gelatine to doen smelten langzamerhand bij alle individuen verloren

gaan.

Omgekeerd heb ik bij sommige vibrionen op overeenkomstige wijze

uit de gelatine niet-vervloeiende individuen, wèl-vervloeiende zien

ontstaan.

De aldus in het leven geroepen nieuwe vormen maken, bij opper-

vlakkig onderzoek, geheel den indruk van nieuwe standvastige

soorten. Zij kunnen daarmede echter niet gelijk gesteld worden

omdat zij slechts door één of zeer weinige kenmerken van de

moedervormen verschillen, waardoor zij, even als in het volgende

geval, in het systeem als varianten plaats nemen.

3. Geiüone variatie.

De derde en meest voorkomende vorm van de veranderlijkheid

is de gewone variatie. Hierbij bestaat de normale vorm onveranderd

voort, maar werpt nu en dan individuen af, de varianten, welke van

het begin af aan eveneens constant zijn en constant blijven, maar

nu en dan weder andere varianten, waaronder de normaalvorm als

atavist kan voorkomen, afwerpen. Deze varianten komen waarschijnlijk

overeen met vele bekende zoogenaamde variëteiten of rassen van

kultuurplanten eji huisdieren, en evenzoo, naar ik geloof, met de be-

langwekkende nieuwe vormen, welke de heer de Vries uit Oenothera

lamarckiana heeft verkregen ^). Zij doen ook in vele opzichten denkeu

aan de pleomorphie bij de Fungi, w^elke vooral in de gistvörmen der

') Verslag d. Verg. der Kon. Akad. vau Wetenscli. 29 Sept. 1900 pag. 246. Comptea

rendus. T. 131 pag. 124 en 561, 1900.
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ITstilagïneën gemakkelijk in do laboratoriën is waar te nemen, en waar-

over vooral BiiEFELD vele onderzoekingen heeft gedaan ^).

De namen variant en subvariant heb ik gekozen, omdat ik in

de hier beschouwde produkten van erfelijke variatie, die in schijn

zeer veel, feitelijk slechts weinig van den normaalvorm verschillen,

de laagste trappen van het natuurlijke stelsel boven het individu

meen te zien, en daaraan worden, volgens de regels der botanische

nomenclatuur, die namen gegeven ^).

Ten aanzien van de afdeelingen boven de soort vindt de Candolle

het niet noodig definities te geven, waarmede ik het geheel eens

ben. Maar zonderling genoeg tracht hij dit wel te doen voor de

rangen beneden het soortbegrip, waarbij hij de meerdere of mindere

standvastigheid bij het uitzaaien als maat voor de verschillen aan-

neemt. Dit is niet logisch, ook hier zijn definities onnoodig.

Waarschijnlijk geven verschillende oorzaken tot het ontstaan van

varianten aanleiding. Langdurige groei bij ontoereikende voeding,

en de langdurige inwerking van de eigen afscheidingsprodukten der

mikroben, kunnen met vrij groote zekerheid als zulke oorzaken worden

beschouwd.

De variant schijnt zelden, wellicht nooit, door één enkele celdeeling

uit den moedervorm te ontstaan, maar eerst na eenige intermediaire

deelingen, welke spoedig verloopen. Aan deze laatste deelingen

beantwoorden de subvarianten, met neiging tot atavisme of verdere

variatie, en alleen door koloniën-selectic houdbaar.

Ik zal thans enkele voorbeelden van gewone va.riatie beschrijven
;

vooreerst een paar gevallen van het ontstaan van erfelij k-stand-

vastige varianten, die niet meer tot den stamvorm schijnen te kunnen

terugkeeren, en dan het meer ingewikkelde geval van standvastige en

veranderlijke varianten, waaronder sommigen met groote neiging tot

atavisme, dat ik bij de West-indische lichtbacterie en verwanten

nader onderzocht heb.

Ik zou deze voorbeelden met vele andere kunnen vermeerderen,

want de meeste mikroben, waarmede ik mij langdurig heb bezigge-

houden, brachten in mijn kuituren meer of minder erfelijk-stand-

vastige varianten voort. Buitengewoon veranderlijk zijn de mycehën

der Fungi, waarvoor ik o. a. verwijs naar de verhoudingen bij de azijii-

aethergist, welke ik in 1895 op het Natuur- en Geneeskundig Con-

^) Botanische Untersiichungen über Hefeiipilze, Heft 5, 1SS3. Onovertrofl'en door

(Ie prachtige platen.

2) A. 1>E Candolle, Lois de la noraenclature botnnique, 2e Ed, pag. 15, 1867, en

ï^ouvelles reniarc^ues, pag. 48 en 63, 1883.
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gres te Amsterdam beschreven en gedemonstreerd heb ^), en waarbij

transformatie en gewone variatie beide voorkomen.

4. Variatie hy bcliizosaccharomyces odosporus ^).

Deze curieuse maltoso-gist ontdekte ik in 1893 op gedroogde orient-

vruchten, zooals krenten, dadels, rozijnen en vijgen. Ik vond een goede

methode om de soort van de andere mikroben te scheiden, waardoor

het mogelijk is, zoo vaak men wil, deze gist uit de natuur in kuituur

te brengen. Het bleek een algemeen verspreid organisme te zijn, dat

in Griekenland, Turkije, Italië, Klein-Aziü en op Java in één en

dezelfde variëteit voorkomt. Na vele isoleeringen vond ik in 1897 ^)

oen nieuwe variëteit op dadels uit N.-Afrika. De kuituur geschiedt,

evenals bij biergist, op wortgelatine. Maltose wordt evenals glukose

en levulose krachtig, rietsuiker volstrekt niet alkoholisch vergist.

Zoowel de gewone vorm als de nieuwe variëteit brengen 8-sporige

sporangiën voort, waarvan de sporen zich met jodium intensief blauw

kleuren. Tijdens het voortgroeien wordt een weinig diastase afge-

scheiden. De vegetatieve toestand, die aan de sporenvorming vooraf-

gaat, alsmede de vegetatieve variant, die geen sporen meer voort-

brengt, waarover beneden meer, vermenigvuldigen zich door deeling

(niet zooals andere gistsoorten door knopvorming), en kleuren zich met

jodium geel
;

glycogeen ontbreekt daarin volkomen. Dientengevolge

is het mogelijk door het overgieten van een kuituur met jodium, uit

duizenden koloniën onmiddellijk diegenen te herkennen, welke sporen

bevatten, en uit de intensiteit der blauwkleuring met vrij groote

nauwkeurigheid tot het getal der aanwezige sporen te besluiten. De

variëteit van dadels verschilt van den hoofdvorm doordat de spo-

rangiën bij de laatste ellipsoidisch en in 't midden het dikst, bij de

variëteit daarentegen juist in het midden ingesnoerd zijn, en bovendien

door vele andere weinig in het oog loopende kenmerken, die eerst

door oefening zichtbaar worden.

Beide, zoowel hoofdvorm als variëteit, brengen bij het verouderen

der kuituren een variant voort, die zoozeer afwijkt van de normale

vormen, dan men daarvan, indien men deze varianten in de natuur

aantrof, zeker een nieuwe soort, zoo geen nieuw geslacht zou maken.

De cellen zijn kogelrond en niet zooals bij den normaalvorm langge-

1) Handelingen van liet 5e Natunr- en Geneesk. Congres pag. 301, 1895.

2j Centralblatt für Bacteriologie Bd. 16 pag. 49, 1894 en Ibid. Abth. 2. Bd. 3 pag.

449, 1897. Ik stelde in 1897 de variant gelijk met een //vegetatief ras", maar schatte

daardoor, naar ik thans geloof, de systematische waarde te hoog.

3^ Tegelijk met een nieuwe, geheel afwijkende soort van ScJiizosaccharonij/ces,
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rekt, maar de vermenigvuldiging geschiedt ook hier uitsluitend door

deeling. Sporen worden volstrekt niet gevormd.

Deze variant bestaat, voorzoover ik dit tot nu toe heb kunnen

nagaan, plotseling uit den normaalvorm, die zich overigens ook onver-

anderd voortplant en de variant voortdurend opnieuw kan afwerpen.

De eerste varianten worden aangetroffen in kuituren, welke een paar

weken lang, zonder overenten zijn voortgegroeid, en de variant gaat

nog eenigen tijd voort zich te deelen op den bijna uitgeputten kuituur-

grond, nadat de normaalvorm dit niet meer doet. Dit wijst dus op

een winst aan vegetatiekracht, tenminste in de omstandigheden,

welke in den ouden kultuurbodem heerschen, maar in versch voedsel

kon ik van dit verschil niets bemerken.

De variant is bij herhaald overenten. nu reeds gedurende meer

dan drie jaren, dus na duizenden celgeneratiën, volkomen standvastig

gebleven, nooit kon ook maar één enkel sporangium gevonden wor-

den, hetgeen met behulp van de jodium-reactic in het mikroskopisch

preparaat met een oogopslag te zien is. Of in de variant het ver-

mogen om sporon te vormen toch nog latent voortbestaat is moge-

lijk, zelfs waarschijnlijk, maar niet bewezen.

Bij de van dadels geïsoleerde variëteit komen ook subvarianten

voor, diit is tussehenvormcn tusschen normaalvorm en variant, terwijl

ik bij den cerstgenoemden vorm van krenten geen subvarianten gevon-

den heb. De subvarianten brengen nog enkele sporangiën voort,

waarin meestal minder dan 8 sporen gevonden worden. Zonder

groote moeite kon ik uit een duizendtal koloniën drie subvarianten

isoleeren, welke tot twee typen behooren, beide typen bleken bij overen-

ting constant te zijn, maar werpen, op de gewone wijze, bij het ver-

ouderen de asporgene variant af, zoodat zij, om behouden te blij-

ven, uit de sporen moeten worden voortgeplant. Dit kan geschieden

door het pasteuriseeren van het uitzaaiingsmateriaal op 55° C,
waarbij de vegetatieve cellen sterven en de sporen alleen levend blijven.

Bij het voortzetten van deze manipulatie heb ik nieuwe subva-

rianten verkregen. Een daarvan brengt kogelronde sporangiën

met 4 tot 8 sporen voort en is op het eerste gezicht een nieuwe

soort. Cellen en sporangiën doen denken aan de vegetatieve variant,

die het vermogen om sporen te vormen heeft teruggekregen. Maar

alle kenmerken blijven tusschen de grenzen van normaalvorm en

asporgene variant. Ofschoon ook deze vorm erfelijk standvastig

is, kan ik daarin dus geen nieuwe variëteit maar slechts een nieuwe

variant zien.

Eigenaardig is hierbij, dat de varianten van dezelfde generatie, dat

is die, welke bij één en dezelfde uitzaaiing ontstaan, altijd door dui-
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delijke sprongen in de tint der jodiumreactic verschillend zijn, en

geen vloeiende reeksen tusschen hoofdvormen en hoofdvariant uit-

maken. Maar ik geloof, dat dit het gevolg is van het beperkte aan-

tal koloniën, welke men bij elke proef overziet, en die niet meer dan

één of twee duizend bedraagt, en dat het mogelijk zal zijn de gapingen

aan te vullen met subvarianten uit andere kuituren, die wellicht zeld-

zamer worden naarmate de sprongen kleiner zijn. De vraag, waarom de

subvarianten zooveel zeldzamer zijn dan de hoofdvariantcn, kan ik nog

niet volledig beantwoorden, maar het bestaan der subvarianten bewijst,

dat de groote plotselinge sprongen, welke bij de variatie overal

in het planten- en dierenrijk worden waargenomen, geen noodzake-

lijk attribuut van de variabiliteit zijn. Verder bewijzen deze sub-

varianten, dat zelfs zeer kleine afwijkingen in hooge mate erfelijk-

standvastig kunnen zijn ^).

ö. Variatie hij Bacilhis prodigiosus.

Ik kultiveer deze bekende roode pigmentbacterie in drie natuur-

variëteiten, die goed onderscheiden zijn. Een daarvan vervloeit de

kultuurgelatine niet ^j, van de beide andere, die dat wel doen, heeft

de eene ^) het vermogen allerlei koolhydraten te vergisten onder

waterstof afscheiding, de andere niet *). Alle drie brengen in ver-

ouderde kuituren een variant voort, die volkomen kleurloos is maar

in alle andere opzichten de eigenschappen bezit van den normaal-

vorm, waaruit zij ontstaan is, zoodat er niet smeltende, smeltende en

gistende, en smeltende niet gistende, kleurlooze varianten zijn. Al deze

varianten zijn bij mijn proeven erfelijk standvastig gebleven en

brengen geen atavisten voort gelijk aan den moedervorm, d. i. rood-

gekleurde koloniën. Er is niet aan te twijfelen, dat wanneer deze

varianten in de natuur aangetroffen werden, niet in gezelschap der

normaalvormen, waaruit zij ontstaan, zij voor zoovele nieuwe soorten

zouden aangezien worden. Toch zou het onjuist zijn, om ze als

soorten in het systeem op te nemen, want een nauwkeuriger onder-

zoek leert, dat zij, uitgezonderd het vermogen van pigmentvorming,

1) Voor de meer gecompliceerde variatieverschijnselen bij eenige soorten van

SaccJiaromyces, verwijs ik naar mijn stuk «Sur la régénération des spores chez les

levüres etc, Archives Néerlandaiaes, Sér 2, T. 2 pag. 269, 1899.

2) Geïsoleerd uit in den grond liol geworden aardappelen, mij gegeven door Prof.

KiTZEMA Eos.

^) Geïsoleerd uit knolletjes van roode klaver.

'') Geïsoleerd van beenderen, open aan de lucht bewaard op de beenderenhoop der

lijmfab riek te üelft.
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m alle andere opzichten met de normaalvormen overeenkomen, en

één enkel verschilpunt bepaalt slechts een variant.

Ik betwijfel volstrekt niet dat B. prodigiosus ook in andere rich-

tingen varieeren kan, dit volgt reeds uit het feit, dat ik drie zeer

verschillende natuurvaricteiten kon vinden, welke alle rood pigment

voortbrengen. Maar ik heb mij geen moeite gegeven om andere

variaties op te sporen.

Subvarianten tusschen de normaalvormen en de genoemde kleur-

looze varianten zijn, of schijnen tenminste, zeldzamer dan de hoofd-

variant. Zij zijn rosé gekleurd en wellicht iets minder standvastig dan

de normaalvorm, w^ant zij schijnen gemakkelijker de standvastige,

kleurlooze hoofdvariant voort te brengen dan deze, en vertoonen

bovendien neiging tot atavisme. Bij elke natuur-variëteit heb ik

slechts één of twee rosc subvarianten gevonden.

6. Variatie hij Photohacter indicum.

Deze lichtbacterie werd 10 Januari 1886 door den heer Fischer te

Kiel, bij het Antillische eiland Santa Cruz uit zeewater geïsoleerd.

Ik ontving daarvan in Mei 1887 niateriaol en heb de kuituur tot

heden onafgebroken voortgezet. Reeds in 1 887 bemerkte ik, dat

bij het verouderen der kuituren twee hoofd-varianten ontstaan, en

wel in zoo groot aantal, dat de normaalvorm daardoor grootendeels,

hoewel niet geheel verdrongen kan worden. De cene daarvan is of vol-

komen, öf bijna volkomen donker, de andere groeit veel langzamer

dan de normaalvorm en is bijna geheel onbewegelijk, terwijl de nor-

maalvorm sterk bewegelijk is. Ik zal deze varianten Pit. indicum

vnt. ohscurum en Ph. indinim vnt. parvum noemen. Later vond ik

nog andere varianten, welke minder algemeen zijn. Bovendien zijn

er subvarianten, waarvan ik die, welke tusschen normaalvorm en

ohscurum in staan onderzocht heb; zij geven nu en dan atavisten

en varieeren ook verder naar ohscurum^ maar zijn door koloniën-

• selectie standvastig te houden.

Niettegenstaande deze groote veranderlijkheid is liet, eveneens door

koloniënselectie, gelukt den stam, in de ruim 13 jaren voortgezette

laboratoriumkulturen onveranderd te houden, hetgeen opmerkelijk is

als men aan de vindplaats denkt.

De varianten en subvarianten ontstaan altijd door op dezelfde

wijze uit den hoofdstam. Zij kunnen tot twee typen gebracht wor-

den: veranderlijke en onveranderlijke. Alle lichtende varianten zijn

meer of minder veranderlijk.

Pe variant parvum veitoont buitengewoon groote neiging tot ata-
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visme, zoodat daaruit reeds na de eerste overenting op versclieii

kultuurgrond, veel normaalvormen ontstaan.

De ohscuriim-Yur'mnten zijn standvastiger. Zij zijn dit of volkomen,

zoodat daaruit, naar het schijnt nooit meer lichtende vormen terug'-

ontstaan, of de standvastigheid is onvolkomen en na het doorloo-

pen van eenige celdeelingen, welke aan zoovele subvariant-stadiën

beantwoorden, keert de normaalvorm met volle lichtkracht terug.

Donkere varianten, die op deze wijze weder lichtende kuituren voort-

brengen bewijzen, dat vooruitgaande of progressieve veranderlijkheid i)

ook in de laboratoriumkulturen voorkomt.

Naast de atavisten planten de varianten en subvarianten zich vol-

komen onveranderd voort, zoodat het mogelijk is daarvan door

onafgebroken koloniën-selectie even standvastige kuituren in stand

te houden als van den normnalvorm. Zonder koloniën-selectie zullen

deze veranderlijke varianten niet gemakkelijk worden waargenomen,

on natuurlijk verdwijnen zij bij het gewone overenten telkens uit

de kuituren, omdat zij voortdurend vervangen worden door de erfe-

lijk geheel standvastige varianten en den normaalvorm als atavist.

De variant ontstaat niet door één enkele heterogene celdeeling, maar

na het doorloopen van eenige voorbereidende celdeelingen, welke aan

zoovele subvarianten beantwoorden. Ik kon zonder moeite twee dezer

sprongen of subvarianten onderscheiden, maar het is mogelijk, dat

er meerdere zijn, te weinig verschillend om door mij te worden

waargenomen. Ook is het waarschijnlijk, dat door de kultuurvoor-

waarden het aantal dezer voorbereidende celdeelingen, en daarmede,

dat der subvarianten, gelegen tusschen normaalvorm en hoofdvariant,

grooter of kleiner zal kunnen worden.

j>i<^ 1
De obscuriim-Ya.rmnt ontstaat waarschijnlijk

, ,
volo^ens het schema van Fig. 1.

y' '^N^ Hierin is eonvoudigheidshalve slechts één

"Tn ®2^ intermediair stadium (subvariant) door stippe-

ms^ «^iaw ling aangegeven, de donkere hoofdvariant is

Waarschijnlijke ontwikkeiings- zwart, dc nomiaalvorm wit geteckend. Dit

E rJ: t;i:^„7o:.'-' «ehema beantwoordt aan wat men kan noe-

deeling of evolutie. men dc Ontwikkeling van de celvariant door

heterogene celdeeling of evolutie.

1) Men kan onderscheiden : — teniggaande of analytische veranderlijkheid, waarbij

een kenmerk geheel of ten deele verdwijnt, — remplaceerende, waarbij een kenmerk

geheel of gedeeltelijk door een ander kenmerk wordt vervangen, — en voornitgaaude

of synthetische veranilerlijkheid, waarbij een nieuw kenmerk aan de reeds bestaande

wordt toegevoegd.
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varianten, de

Fig. 3.

Minder waarschijnlijk is de ontwikkeling van de obscurum-\anant

door transformatie of epigenesis voorgesteld in Fig. 2.

Fig, 2. De voorbereidende celdeelingen bij het ata-

^-77-. visme van den lichtenden normaalvorm uit de

y'^
"^N^ nog voor terugslag vatbare donkere of zwak

y \ / -N^ lichtende subvarianten, beantwoorden waar-

•^ ^^» schijnlijk eveneens aan het schema van Fig. 1.

Minder waarsciiijniijke ontwik- ^ordt dc uormaalvorm door • , de obsctirum-
kelingsgang van de ohscnrum- • , i i • -,

variant door indirecte hetero- Variaut dOOr — CU dc parVimi-N'AYmJlt dOOr -|-

gene celvorming of epigenesis. aangegeven, dan kau, afgezien van de sub-

stamboom van den normaalvorm van Ph. indicum

worden voorgesteld door Fig. 3.

'/'T Dit beteekent, dat, bij de 2 eerste overen-

.)f
tingen niet anders dan normaalvorm, bij de

: derde tevens ohscnrum- en parvum-\?iY\M\.iQYv
'

: ontstaan zijn, maar uit cellen, die aan bij-

zondere condities waren onderworpen. De ge-

tallen 2 en 3 voor de generaties zijn willekeu-

rig gekozen, want het aantal generaties, waarna de variatie plaats

heeft is zelve willekeurig te regelen, daar de variatie door vroeg-

tijdig overenten der jonge kuituren op visch-bouillon-agar (niet op

visch-bouillon-gelatine) langdurig kan worden tegengehouden ^).

Yoor de variant parviim wordt de stamboom eenigszins anders

dan voor den normaalvorm omdat er veel terugslag is (Fig. 4).

+-•

Stamboom van Ph. indicum.,

normaalvorm.

Tig. 4.

•'

f
4-

Stamboom van parvum.

Fis. 5.

De stamboom van ohscunim kan wat den

constanten vorm betreft door een enkel teeken

worden voorgesteld.

De veranderlijke ohscnrum brengt weer

atavisten voort, maar minder dan ijarvum^

en bovendien 2^r/rM«w-varianten (Fig. 5).

In de drie laatste schema's zijn, gelijk

gezegd, de subvarianten weggelaten.

Het is mij niet gelukt uit Ph. indicum een

vorm op te kweekeu, welke geheel constant is,

d.w\z. die geen varianten voortbrengt, ofschoon

ik dit door jaren lang voortgezette selectie

Stamboom v'an veranderlijke l^^b trachten tc docu. Blijkbaar gcveu dekul-

obscurum. tuurvoorwaardcu onvermijdelijk tot het ont-

staan van varianten aanleiding. Dat overigens het vermogen om op

een zeer bepaalde wijze te varieeren diep geworteld is in de natuur

der cel blijkt uit de volgende waarnemingen.

') Op deze verhoudingen lioop ik bij een andere gelegenheid terug te komen.

-*"+-
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Een paar jaar geleden zond de Heer Fischer te Kiel mij op-

nieuw materiaal van Ph. wdicum, dat dus vele jaren lang in zijn

laboratorium was overgeënt. Er was nog al veel verschil ontstaan

vergeleken met mijn stam, maar de normaalvorm en de twee vari-

anten ohscurum en parviim kon ik ook daaruit door koloniën-selectie

als konstante vormen opkweeken.

Bij het onderzoek van een groot aantal monsters zeewater gedu-

rende alle jaargetijden, nabij Scheveningen, Bergen op Zoom en den

Helder, gedeeltelijk ver van de kust genomen ^), heb ik Pli. indiciim

zelve nooit gevonden, maar wel tot driemaal toe, vormen, welke bij

ruime opvatting van het soortbegrip, daarvan als variëteiten zouden

kunnen beschouwd worden en anders als daarmede zeer naverwante

soorten (ik noem ze Ph. splendidum en Ph. splendor mar is). Reeds

kort na de isoleering brachten zij varianten voort, waarvan er een

geheel donker is en zich in zoo groot aantal vormt, dat in kuituren,

welke onachtzaam overgeënt worden, de normaalvorm en daarmede

de lichtkracht volkomen verdwijnen.

Zoo gaf een kuituur bij 22° C. van splendor mcnis, uitgaande van

een enkele lichtende kolonie, na zesmaal overgeënt te zijn, in 12

dagen op visch-bouillon-gelatine, op 22 lichtende koloniën van den

normaalvorm 1800 donkere varianten. De in datzelfde tijdsverloop

zesmaal op visch-agar overgeënte kuituur bevatte echter nog in het

geheel geen varianten. De eerste niet verder overgeënte kuituur, die

dus slechts weinig gelegenheid tot groei had gehad, bevatte na 12

dagen ook nog geen varianten in overeenstemming met de regel

dat bij stilstand van groei geen variabiliteit plaats heeft.

Ook de parvum-Yariant is bij Ph. splendldum en Ph. spJendor

maris even duidelijk herkenbaar als bij PJi. indicum zelve en slaat

ook hier veelvuldig tot de stamvormen terug.

Op grond van deze ondervindingen houd ik het voor waarschijn-

lijk, dat de oorzaak, welke tot het ontstaan der varianten aanleidino-

geeft niet uitsluitend in de kunstmatige kuituren, maar ook in de

zee zelve werkzaam kan zijn, zoodat ook in dit geval de kans be-

staat, dat donkere, uit de zee geïsoleerde vormen, aanvankelijk voor

bijzondere soorten zullen worden gehouden, maar bij nauwkeurio-er

onderzoek varianten van bekende lichtbacteriën zullen blijken te zijn.

Door het in acht nemen van zekere algemeene voorwaarden kan

') Vele dezer monsters heb ik aan de welwillendheid van den Heer Hoek te

danken. Verschillende lichtbacteniënsoorten zijn daarin algemeen aangetroffen, tot een

gezamenlijk gehalte van 0.1 tot 5, zelfs 7 pCt., van alle aanwezige bacteriën. Vooral
Ph. liauinosum en een daarvan moeielijk te onderscheiden maar toch geheel verschil-

lende soort, Fh. hollandiae, komen veel voor. Ook Ph. decjenerans is talrijk.
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het ontstaan van donkere varianten zeer vertraagd, ofschoon niet

volkomen verhinderd worden. Hiertoe behooren: krachtige voeding

en krachtige groei beneden de optimumtemperatuur, volledige zuur-

stoftoetreding, zooals die in de kuituren op agar-agar bereikt kan

worden, en volledige uitsluiting van de inwerking der eigen afschei-

dingsprodukten van de lichtbacteriën, hetgeen door zeer vroegtijdig over-

enten dor jonge kuituren op een verschen kultuurgrond is te bereiken.

7. Besluit.

Ik begin met er op te wijzen, dat de erfelijke variabiliteit een

functie is van don groei, vooral van den verlangzaamden groei,

maar, dat bij stilstand daarvan geen verandering plaats heeft. En

verder, dat de variabiliteit telkens slechts één onafhankelijk kenmerk

tegelijk aantast. In de subvariant is één kenmerk van den normaal-

vorm gedeeltelijk, in de hoofd-variant geheel veranderd. In nieuwe

variëteiten en soorten zijn meerdere kenmerken gevarieerd.

Wannc^er ik verder het voorafgaande samenvat kom ik tot de

volgende slotsom. De hier beschouwde vormen van erfelijke verander-

lijkheid behooren tot di-ie typen : Bij de degeiifratle verliezen alle

individuen door een langzaam proces van veranderlijkheid hun groei-

kracht, zoodat de soort kan ophouden te bestaan. Bij de transfor-

matie, die zeldzamer schijnt voor te komen, verliezen alle individuen

een bepaald kenmerk en verkrijgen daarvoor al of niet een ander

kenmerk terug. Bij de gewone erfelijke veranderlijkheid of variatie,

worden, waarschijnlijk door heterogene celdeeling, enkele individuen,

de varianten, door den normaalvorm afgeworpen, welke meestal door

een sterk in het oogloopend kenmerk daarvan verschillen. De nor-

maalvorm zelve plant zich daarnaast onveranderd voort. De varian-

ten zijn op overeenkomstige wijze standvastig als de zelfstandige

soorten; soms is deze standvastigheid volkomen, in andere gevallen

ontstaan atavisten, welke aan den normaalvorm gelijk zijn. Subva-

rianten, dat is tusschenvormen tusschen normaalvorm en variant,

worden veel minder gevonden dan de varianten zelve, maar zij ont-

breken wellicht nooit en zijn op de zelfde wijze standvastig als de

normaalvormen. Of do subvarianten ook in minder aantal oor-

spronkelijk gevormd worden dan de hoofdvarianten is onzeker, wat

men waarneemt is, dat zij spoedig uit de kuituren verdwijnen en

door normaalvorm en hoofdvarianten vervangen worden, indien zij

niet door koloniën-selectie gefixeerd worden. ledere graad van variatie,

hoe gering ook, is overigens fixeerbaar.

De zeldzaamheid der subvarianten werpt eenig licht: Ten eerste,

(door de vergelijking der individueele mikroben met de individuen
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der hoogere organismen) op de groote scherpte, waarmede bij hoogere

planten en dieren de meeste variëteiten en soorten van elkander

gescheiden zijn, — want deze ontstaan door aan verschillende ken-

merken herhaalde variatieprocessen, en de kans, dat aan deze verdere

variatie wel de algemeeue en duidelijk onderscheidbare varianten en

niet de zeldzame en moeielijker onderscheidbare subvarianten zullen

deelnemen, is dus het grootste ^).

Ten tweede, (door de vergelijking der individueele mikroben met

de weefselcellen der hoogere organismen) op de niet minder scherpe

grenzen tusschen de weefsels en de organen van een en hetzelfde

individu, — want deze zijn opgebouwd uit zoovele celvarianten der

embryonaalcellen, celvarianten, welke de cel-subvarianten zullen

verdringen.

Dat vele zoogenaamde soorten slechts varianten van andere soor-

ten zullen blijken te zijn, en geen „goede soorten", is niet onwaar-

schijnlijk. Vooral bij de mikroben, waar het ontbreken van kruising

het langdurig voortbestaan der eenmaal gevormde varianten sterk

moet begunstigen, is het te voorzien, dat in de natuur vaak varian-

ten zullen gevonden worden, die zich lang op hun vindplaats zullen

handhaven. Worden zij geisoleerd, dan zal de vinder daarin aan-

vankelijk bijna zeker nieuwe soorten meenen te zien, en eerst na

nauwkeurig onderzoek, den nieuwen vorm als variant eener andere

soort herkennen.

De subvarianten der mikroben bewijzen, dat de kenmerken, welke

in de hoofdvarianten geheel ontbreken bij de opvolgende celdeelingen

in kleine sprongen uit de normaalvormen verdwijnen. In andere

gevallen schijnen de hoofdvarianten echter plotseling ontstaan te zijn,

waaruit zou volgen, dat een kenmerk ook in één enkelen sprong bij

de celdeeling verdwijnen kan ; maar hierbij kunnen de subvarianten

zich aan de waarneming hebben onttrokken.

^) Ik ben liet gelieel eens met den Heer de Vries, dat de oorsprong der soorten

vaak gezocht moet worden in de bijna plotseling gevormde varianten, of mutanten

zooals hij ze noemt. Dit is overigens ook de conclusie waartoe Galton gekomen is

ten aanzien der rassen, an waarop hij, sinds 1892, lierhaaldelijk gewezen heeft, de

laatste maal, voor zoover ik weet, in ïsature T. 58, pag. 247, 1898 in de volgende

woorden : //I have frequently insisted that these sports or "aberrances" (if I may
coin the word) are notable factors in the evolution of races. Certainly the successive

improvements of breeds of domestic animals generally, as in those of horses'in partic-

ular, usually make fresh starts from decided sports or aberrances and are by no

means always developed slowly through the accumulation of minute and favourable

variations during a long succession of generations." Langs geheel verschillende wegen

zijn Galton, de Vries en ik derhalve tot het zelfde besluit gekomen omtrent den

waarschijnlijken oorsprong van vele soorten en rassen. Maar de groote moeielijkheid,

welke in liet verklaren der adaptaties gelegen is, is door de '/aberranten" van Galton,

de smutanten" van de Vries eu mijn //Varianten" niet verwijderd.
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De varianten der mikroben, dat is de celvarianten, bewijzen, dat

uit een cel dochtercellen kunnen ontstaan ongelijk aan de moedercel.

Al is ook de wijze waarop dit geschiedt nog onvoldoende bekend,

zoo is daarmede toch het bewijs voor het bestaan van heterogene

celvorming, hetzij door direkte heterogene celdeeling (fig. 1), of, door

de minder waarschijnlijke, transformatie (fig. 2) gegeven.

Om te doen zien met hoeveel beslistheid de heterogene celvorming

nog steeds als onmogelijk beschouwd wordt, zoodat het leveren van

een nieuw bewijs daarvoor niet overbodig is, verwijs ik op het be-

kende boek van O. Hertwig „Die Zelle und die Gewebe", waar

men bijv. op pag. 64 Bd. 2, Ed. 1898 het volgende leest:

„Die Theorie der heterogenen Zeugung, wo sie aufgestellt wuide,

ist als grober Irthum bald beseitigt worden. So gilt als ein allge-

meines Grundgesetz in der Biologie der Ausspruch „Gleiches erzeugt

nur Gleiches" oder besser „Art erzeugt stets seine Art." Bei allen

einzelligen Lebewesen ist erbgleiche Theilung ihres Zellenorganismus

die einzis^e die vorkommt und vorkommen kann. Auf ihr beruht

die Constanz der Art. Wenn es möglich ware, dass bei irgend einem

einzelhgen Organismus die Erbmasse (Idioplasma) durch Theilung in

zwei ungleiche Componenten zerlegt und auf die Tochterzellen un-

gleich übertragen werden könnte, dann batten wir den Fall einer

heterogenen Zeugung, den Fall der Entstehung zweier neuer Arten

aus einer Art. Wie indessen alle Beobachtungen lehren, werden

auch bei den Einzelligen die Arteigenschaften so streng und bis ins

Kleinste überliefert, dass einzellige Pilze, Algen, Infusoriën auch

noch im millionsten Gliede, ihren weit entfcrnten Yorfahren genau

gleichen. Der Theilungsprocess als solcher erscheint daher auch bei

den einzelligen Organismen nie und nirgends als Mittel um neue

Arten ins Leben zu rufen."

De voorgaande bladzijden bewijzen, dat deze opvatting onjuist is,

zoodat de verreikende gevolgtrekkingen, welke daaruit voor de onto-

genie worden afgeleid, gelijktijdig vervallen,

In zoover is er dus geen met de waarneming strijdige reden, die

verhindert om aan te nemen, dat de ontogenie van de hoogere orga-

nismen uit een regelmatig afloopende reeks van variatieprocessen

bestaat, en dat de volwassen planten en dieren uit zooveel cel varianten

van de embryouaalcellen zijn opgebouwd, als daarin verschillende,

uit identieke cellen bestaande weefsels voorhanden zijn.

Naar aanleiding van deze voordracht ontstaat eene discussie tus-

schen den Heer HuGO de Vries en den Spreker, waaraan ook door

den Heer Hubrecht wordt deelgenomen.
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Physiologie. — De Heer Hamburger doet cene mededeeling over :

y^Het doorlatingsvermogen der roode bloedlichaampjes voor

NO3- en SOi-ionen.^'

De vraaoc of, en zoo ja, in hoeverre cellen permeabel zijn voor

bepaalde stoffen is niet alleen gewichtig voor de leer der stofwisse-

ling en van andere levensfuncties, maar ook uit een pharmakologisch

oogpunt van groot belang. Het zijn alweder de roode bloedlichaampjes,

welke het gunstigst object bieden, om deze vraag nauwkeurig te

bestudeeren. Dat deze cellen hier, evenals voor tal van andere pro-

blemen van algemeenen aard, met zooveel voordeel gebruikt worden,

ligt voor de hand. "In de eerste plaats komen zij in tegenstelling

met de meeste andere in geïsoleerden toestand voor en zijn dus zonder

laedeering te verkrijgen ; in de tweede plaats kan men zoowel door

de verandering van vorm en afmeting als door het uittreden van

roode kleurstof den invloed van verschillende agentia beter nagaan

dan bij andere cellen en in de derde plaats kan men door chemische

analyse de wisselwerking tusschen den inhoud der cel en haar na-

tuurlijke omgeving op den voet volgen.

Het is door de studie van de wetten der isotonische coëfficiënten

(HuGO DE Vries) bij de roode bloedlichaampjes dat het vraagstuk

der permeabiliteit het eerst aan de orde is gesteld ^).

Ik zal hier niet uitweiden over hetgeen tot dusverre daaromtrent

onderzocht en geschreven is. Alleen wil ik er op wijzen dat men
het er over eens is, dat er zijn 1° stoffen, die door de bloedlichaam-

pjes heendringen en ze vernielen (bijv. NH4CI); 2^ stoffen die er

doorheen dringen, maar onschadelijk zijn (bijv. ureum)
; terwijl er

nog een groot aantal stoffen bestaan, waaronder zouten, als Na Cl,

Na2S04 enz. enz. die evenmin schadelijk zijn, maar over wier indrin-

gen de meeningen verdeeld zijn.

Sommigen zijn namelijk van oordeel, dat alkalizouten als zoodanig

in bloedlichaampjes kunnen binnendringen, anderen dat de laatste

er absoluut ondoorgankelijk voor zijn.

Vroeger omhelsde ik de eerste opvatting, thans ben ik aan de

hand van de leer der electrolytische dissociatie tot de overtuiging

gekomen dat de waarheid in het midden ligt en dat het bloed-

lichaampje niet voor het alkalizout als zoodanig permeabel is, evenmin

voor het metaalion, wel daarentegen voor het zuurion.

') Hamburger, De permeabiliteit der roode bloedlichaampjes in verband met de

sotonische coëfficiënten. Versl. en Meded. d. Kon. Akad. v. Wetensch. 18<J0, blz. 15.

21
Verslagen der Afdeeling Natuixrk. Dl. IX. A». 1900/1.
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Voert men COg door bloed dan treden de volgende verschijnselen

op : het bloedlichaampje wordt rijker aan chloor, rijker aan water

en armer aan alkali. Het serum ondergaat juist de tegengestelde

verandering ;
er heeft dus een uitwisseling van bestanddeelen plaats

gegrepen. Daar aan heeft echter het kalium- en natrlum-gQXidXiQ van

bloedlichaampje en serum geen deel genomen ; deze zijn onveranderd

gebleven (Gürber).

De verklaring dier verschijnselen is nu niet moeilijk.

Door inwerking van CO2 ontstaat in de bloedlichaampjes carbo-

Tiaat. Een deel van de tweewaardige electronegatieve CO":i-ionen ver-

laat het bloedlichaampje en wordt vervangen door het dubbel aantal

electronegatieve Cl'-ionen. Derhalve toeneming van het Cl-gehalte

der bloedlichaampjes en stijging van het alkaligehalte van het serum.

Aangezien 2 Cl'-ionen noodig zijn om 1 CO'Vion te vervangen en

ieder ion, het moge zijn één- of tweewaardige, hetzelfde wateraan-

trekkend vermogen (osmotische drukking) representeert, moet het

wateraantrekkend vermogen van den bloedlichaampjesinhoud meer

toenemen dan dat van het serum en het bloedlichaampje trekt water

aan, het zwelt.

Een bevestiging van deze voorstelling brengt het volgende

experiment.

Van gedefibrineerd bloed wordt het serum zooveel mogelijk weg-

genomen en de bloedlichaampjes uitgewasschen met een oplossing

van druivesuiker, totdat al het serum verwijderd is. De intercellu-

laire vloeistof reageert thans neutraal. Doorvoeren van CO2 door

de suspensie van de bloedlichaampjes in druivesuiker maakt de vloei-

stof niet alkalisch, ofschoon de bloedlichaampjes CO2 opgenomen

hebben en er Kg CO3 in gevormd is; doch als zoodanig gaat dit er

niet door] wel kan CO3 het bloedlichaampje verlaten, maar dit alleen,

wanneer een aequivalcnte hoeveelheid van een ander gelijknamig

ion er voor in de plaats treedt. Vervangt men dan ook de druive-

suikeroplossing door een met de bloedlichaampjes isotonische Na Cl-

oplossing, dan wordt deze onmiddellijk alkalisch en de bloedlichaam-

pjes zwellen. De oorzaak is daarin gelegen dat COa'-ionen de bloed-

lichaampjes hebben verlaten en het dubbel aantal Cl'-ionen daarvoor

in de plaats is gekomen. Het kalium- en natriumgehalte van bloed-

lichaampjes en omgeving is hierbij onveranderd gebleven.

Men kan zich nu de vraag stellen, wat het resultaat zal zijn,

wanneer men bij een suspensie van bloedlichaampjes in druivesuiker

niet een oplossing van Na Cl, maar een met de bloedlichaampjes

isulonische oplossing van Na NO3 voegt. Dan wordt ook deNaNOs-
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oplossing alkalisch door natriumcarbonaat en wel, zeer zwak wan-

neer geen CO2 door de suspensie was gevoerd, tamelijk sterk wanneer

dit wel was geschied. En in overeenstemming met hetgeen bij NaCl

wordt waargenomen vindt men, na toevoeging van de isotonische

zoutoplossing bij de COa-bloedlichaampjes-druivesuiker suspensie ook

hier een zwelling. Dit ligt trouwens voor de hand ; immers, wanneer

men aanneemt dat (NO-^-ionen de bloedlichaampjes binnentreden en

COs'-ionen uittreden, dan moeten voor ieder CO'Vion dat uittreedt,

2 (N03)'-ionen in de plaats komen, en daar J (N03)'-ion dezelfde

osmotische drukking vertegenwoordigd als 1 CO's-ion, moet het

wateraantrekkend vermogen (osmotische drukking) van het bloed-

lichaampje toenemen en het laatste zal zwellen.

Verricht men het experiment met Na SO4- oplossing dan ziet men
deze oplossing insgelijks alkalisch worden, zwak wanneer door de

bloedlichaampjes-druivesuiker-suspensie geen CO2 gevoerd was, vrij

sterk wanneer dat wel was geschied. Het volume der bloedlichaampjes

neemt echter niet toe. Dit is duidelijk
;
immers legen 1 S04"-ion dat

in de bloedlichaampjes binnentreedt, gaat 1 COs'-ion er uit ; het

wateraantrekkend vermogen van den bloedlichaampjes-inhoud onder-

gaat derhalve bij die uitwisseling geen verandering.

Uit deze proeven mag men besluiten dat de roode bloedlichaampjes

voor NO3'- en SO^'-ionen permeabel zijn, wat tot dusverre zelfs door

hen die op grond van directe quantitatieve analyse aan een perme-

abiliteit voor Chloor niet twijfelden, niet werd aanvaard.

Intusschen vinden onze gevolgtrekkingen omtrent de perraeabili-

teit der roode bloedlichaampjes voor SO^- en KOs-ionen toch ook

nog bevestiging in directe quantitatief chemische analysen van het

toegevoegde sulfaat en nitraat vóór en na de vermenging met de

bloedlichaampjes.

Niet voor alle zuurionen echter zijn quantitatief chemische analy-

sen met voor het doel genoegzame nauwkeurigheid uit te voeren.

Voor zulke gevallen bezit men nu in de beschreven methode toch

nog een middel om over de pei'meabiliteit der bloedlichaampjes voor

dergelijke ionen een oordeel uit te spreken. Men heeft slechts te

constateeren of na toevoeging van de zoutoplossing, waarin het te

onderzoeken ion voorkomt bij de met druivensuiker uitgewasschen

bloedlichaampjes, alkalische reactie optreedt of een reeds bestaande

verhoogd wordt. Voorafgaande behandehng der druivesuiker-bloed-

lichaampjessuspensie met COo is zeer aan te bevelen, aangezien

daardoor het aantal C03''-ionen in de bloedlichaampjes toeneemt

en aldus ruimere gelegenheid bestaat voor de te onderzoeken zuur-

ionen (anionen) om met C0"3 uit te wisselen en dus binnen te

21*
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dringen. Dientengevolge zal ook de alkalische reactie der te onder-

zoeken oplossing sterker worden. Dat CO2 aldus in staat is, het

binnendringen van ionen in cellen te bevorderen, schijnt mij voor

de stofwisseling een zaak van gewicht.

Scheikunde. — De Heer Th. H. Behrens doet eene mededeeling

:

„Die Underscheidunfj fester TeerkoJdenwasseistoffe aiif mikro-

chemischem Wege.

Vor die Aufgabe gestellt, auf mikrochemischem Wege eine schnelle

und zuverliissige ünterscheidung der festen Teerkohlenwasserstoffe

zu finden, habe ich micli dafür entschieden, dieselbe soweit wie mög-

lich niit Hilfe aromatischer Nitrokörper zu bcwirken und bin bei

diesen Versuchen zu Ergebnissen gekommen, die mir der Mitteilung

wert scheinen.

Versuche mit Piïcrmsaure führten alsbald zu dem Entschluss,

von der Vcrwendung dicses Reagens abzusehen. Additionsprodukte

derselben mit Anthracen, Karbazol, Pyren und Chrysen sind an Form

und Farbe kaum zu unterscheiden, ebenso Additionsprodukte mit

Naphtalen, Fluoren und Phenanthren. Hierzu kommt, dass man
meistens auf Alkohol als Lösungsmittel angewiesen ist, dessen Be-

handlung auf Objekttragern grosse Unannehmlichkeiten mit sichbringt.

Nach einigen weiteren Versuchen war die Wahl der Reagenzien

auf nitrierte Chinone beschriinkt und Nitrobenzol als das beste Lösungs-

mittel erkannt. Dieses lost bei hoher Temperatur KohlenwasserstofFe

und nitrierte Chinone in reichlichen Mengen und hat wenig Neigung,

sich auf dem Glase auszubreiten. Die Nitrocliinone zeichnen sich vor

anderen Nitrokörpern durch Reaktionsfahigkeit und durch Mannich-

faltigkeit von Form und Farbe ihrer Additionsprodukte mit Kohlen-

Vi/^asserstoffen aus.

Von Nitrochinonen ist eins, das /^-Dinitroanthrachinon, als „Frit-

sche's Reagens" schon seit vielen Jahren in Gebrauch. Es kann zur

Erkennung von Anthracen dienen, mit dem es prachtige rotviolctte,

und von Karbazol, mit welchem es blauviolette Rauten bildet. Die

Additionsprodukte mit Fluoren, Phenanthren u. s. w. sind nicht cha-

rnkteristisch. Weitere Uebelstande sind in dem Mangel an Empfind-

ligkeit und in der miihsamen und zeitraubenden Bereituug des Rea-

gens gelegen, das nicht im Handel zu sein scheint.

Besser ist man mit Dlnitroplieuanfln'endiinon ^•AYnn. Durch Erwar-

men von Phenanthrenchinon mit Salpetersaure von 1.5 spez. Gew.

wird vorwiegend die «-Verbindung gebildet, worauf es hier ankommt.

8ie kann durch Ausfallen und Auswaschcu mit Wasser genügend
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gereinigt werden. Dies Reagens hal sich in solcliem Maasse brauchbar

erwiesen, dass es an erster Stelle genannt zu werden verdient. Mit

Naphtalen giebt es scharf begrenzte gelbe, mit Acenaphten weniger

gut ausgebildete orangefarbene Rauten ;
mit Fluoren und Phenanihren

rötlich braune und gelblich braune Prismen ; mit Anfhracen graue

Rauten, dichroïtisch von graulich gelb zu indigblau ; mit Karóazol^

das wiederum ahnliches Verhalten zeigt, wie Anthracen, grauviolette

Rauten^), kaum dichroïtisch; mit CZ!7'?/sr'« lange zinnoberrote Nadeln,

zu Fachern verwachsen.

Alle diese Reaktionen zeigen genügende, die mit Karbazol und

Chrysen ungewöhnliche Empfindlichkeit, auch sind die Krystalle der

Additionsprodukte in der Regel gut ausgebildet, verkrüppelte Formen

kommen nur bei hochgradiger Verunreinigung der Lösungcn vor.

An zweiter Stelle ist die CJirysannninsaure (Tetranitrochinizarin)

zu nennen, deren Reaktionen mit Kolilonwasserstoffen sich durch

Empfindlichkeit auszeichiien. Die Additionsprodukte bilden meistens

grüne Nadeln, mit Dichroismus zu Gelb oder Braun. Eine Ausnahme

machen die Additionsprodukte mit Naphtalen und Acenaphten. Mit

ersterem erhalt man kleine dunkelrote Rauten und Quadrate, mit

letzterem kurze blaugrüne Nadeln, welche durch auffallenden Dich-

roismus (von Gelbgrün zu lebhaftem Blaii) für den Nachweis von

Acenaphten sehr geeignet sind.

Die beiden genannten Reagenzien werden in der Weise angewen-

det, dass Dinitrophenanthrenchinon zur Orientierung, Chrysammin-

sixure zu weiterer Feststellung dient. Sie versagen für Gemenge von

Fluoren mit Phenanthren und für Pyren
;
für die ersteren wegen zu

grosser Aehnlichkeit von Form und Farbe, für das Pyren wegen

Löslichkeit und geringer Krystallipationsfiihigkeit der Additionspro-

dukte. Hier muss fraktionierte Destillation oder Suhliination und

Oxydation zu Chinonen herbeigezogen werden. Naphtalen, Acenaphten

und Fluoren werden mit Wasserdampf übergetrieben und mittelst

Dinitrophenanthrenchinon und Chrysamminsaure nachgewiesen. Hier-

nach wird durch fraktionierte Sublimation des Rückstandes Phe-

nanthren im ersten, Pyren im zweiten Beschlage angehiiuft und

mittelst Alkohol ausgezogen. Zu weiterer Feststellung wird Oxydation

mit Chromsaure und Eisessig angewendet, wobei das lastige Kaï'bazol

zerstört wird. Ein Centigramm Substanz ist hierfür ausreichend, da

die Chinone, wenn kein üebertraass von Chromsiiure ^) angewendet

wurde, durch Abdampfen und Sublimieren isoliert werden können.

^) Uberaiis empfindliclie, durch Kolilenwasserstofl'e kaum beeinflusste Keaktion.

^) Ein kleines Uebermass wird durch Zusatz von Calciumkarbonat unschadiich

gemacht.
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2itrongelber Beschlag weist auf Phenanthrenchinon, roter auf Pyren-

chinon. Ersteres wird (in Nitrobenzol) in unzweifelhafter Weise

mittelst Karbazol nachgewiesen, womit es ein in kupferroten Rauten

krystallisierendes Additionnprodukt bildet, Ictzteres in derselbeu Weise

mittelst Hydrocbinon. Pyrenchinon bildet damit ein Chinhydron,

dessen nadelförmige Krystalle durcli einzig dastebenden Dichroismus

von Hocbrot zu Grün gekennzeichnet sind. Anihrachinon^ das aucli

bei Oxydation mit Salpetersaure entsteht, ist nacb Umkrystallisieren

aus Nitrobenzol durcb blosse Drebung der Krystalle über dem Objekt-

tiscbnikol zu erkennen. Seine fast farblosen rautenförmigen oder lin-

senförmigcn Krystalle versdnvinden in Nitrobenzol bei axialer Ricb-

tung der Scbwingungen. Für den Nacbweis des Chrysens als Cbrysen-

cbinon sei bemerkt, dass Chrysencbinon merkwürdigerweise sowobl

nacb Art der Ortbocbinone Verbindungen mit Natriumbisulfit, mit

Ortbodiarainen und mit Karbazol eingelit, als auch nacb Art von

Paracbinonen ^) mit Hydrocbinon. Das Cbinbydron des Cbrysencbi-

iions bildet Prismen, viel langer und dicker als die Blattcheu des

Cbrysencbinons, von dunklerem Rot und weit stiirkerem Dicbroismus.

Das Cbrysenpbenazin gleicbt in Form und Farbe den Pbenazinen

des Pbenantbren- und Retenobinons, unterscbeidet sicb aber von diesen

durcb sein Yerhalten zu konzentrierter Salzsaure. Pbenantbren- und

Relenphenazin nebmen, ohne sicb zu lösen oder ibre Form zu andern,

zinnoberrote Farbe an, dio bei dem Trocknen verscbwindet, wabrend

Cbrysen- und Naplitopbenazin sicb zu brannlicben Flüssigkeiten

lösen. Das Chrysen ist biernacb dem Naphtalen naber verwandt als

dem Pbenantbren.

In dem Vorstebenden ist bereits der "Weg angedeutet, auf dem
mikrochemiscbe üntersucbung von Bohanthracen sich zu bewegen

bat, abgeseben von dem Aufsuchen des Akridins. Dassclbe wird mit

Avarmer verdünnter Schwefelsiiure ansgezogen und aus dieser Lösung

am besten als Cbromat gefallt. Das Chromat wird aus beissem

Wasser umkrystallisiert und durcb Erwarmen mit Natron-lauge zer-

setzt, wobei Roste von Pyridin- und Cbinolin basen sich verflüchtigen.

Das freigemachte Akridin wird in Petroleumatber und aus diesera in

Salzsaure aufgenommen, um scbliesslicb als Chloromerkurat nachge-

wiesen zu werden. Durcb fraktionierte Fallung mit Hg C12 wurden

aus Robantbracen zwei verscbiedeue Cbloromerkurate erhalten— erste

Fallung: kleinkrystalliniscb, ziegelrot; zweite Fallung: grosskrystalli-

niscb, gelb, dem Cbloromerkurat von Akridin entsprechend, wabrend

die erste einem Pbenyl- oder Xapbtylakridin angebören dürfte.

1) Anthrachinnn und Acenaplüenchinon nelimeu eine Sonderstellung ein: sie rea-

gieren weder mit Ortbodiarainen noch auch mit Hydrocliiuon.
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l)ie Empfindlichkeit der Reaktion von Chrysamminsaure auf'

Anthracen hat dazu geführt, die Graebe'sche Reduktion von Ali-

zarin zu Anthracen auf mikrochemische Quantitaten von jinthracen-

faróstoffen anzuwenden. Man mengt mit gefeiltein Zink, bringt das

Gemenge in das ausgezogene und zugeschmolzeno Ende eines Röhr-

chens von Jenaer Glas (etwa 3 mm. weit und 60 mm. lang) schüttet

etwa 10 mm. hoch Zinkpulver darauf und erhitzt dieses zum Glühen,

wahrend der leere Teil der Röhre durch nasses Filtrierpapier kühl

gehalten wird. Die Spitze, in welcher das Gemenge liegt, braucht

nicht in die Flamme gebracht zu werden. Nach dem Abschneiden

wird die Röhre mit 2— 3 Tropfen Benzol gespült, die tropfenweise

auf einem Objekttrager zur Yerdunstung gebracht werden.

Wird auf den Rückstand ein Tröpfchen einer kalt gesattigten

Lösung von Chrysamminsaure in Nitrobenzol gebracht, so kommen
alsbald die grünen Nadeln des Additionsproduktes zum Vorschein.

Der Versuch gelang noch mit Alizarinbordeaux und mit Anthracen-

blau, aber nicht mit Rufigallussaure, die unter lebhafter Verbrennung

zersetzt wurde. Alizarinblau geht durch Reduktion in Anthrachi-

nolin über. Es ist leichter und sicherer als Sulfat i) nachzuweisen

;

Alizarinorange, welches bei dem Erhitzen verpufft, als /^-Amido-

alizarin, durch gelindes Erwarmen der ammoniakalischen Lösung

mit einem Tröpfchen Schwefelammonium. Es erfolgt Trübung von

Schwefel und unmittelbar darnach Abscheidung blutroter Körnchen

und Stabchen des Amidoalizarins.

Zum Schlusse mag nochmals auf das merkwürdige Verhalten des

Karhazols gewiesen werden. Die Additionsprodukte von Naphtalen

und Anthracen zeigen grosse Aehnlichkeit, zu ihnen gesellen sich

die des Karhazols, dem man, auf Grund der angenommenen Konsti-

tutionsformel seinen Platz neben Fluoren anweisen möchte. Fluoren

bildet aber mit Phenanthren eine zweite Gruppe von ganz abweich-

endem Charakter. Von Viphenyl waren mJt den hier in Frage kom-

m.enden Nitrokörpern keine Additionsprodukte zu erhalten ; offenbar

muss hierfür zu der Diphenylbindung eine zweite Bindung durch

eine zweiwertige Atomgruppe hinzukommen, und wenn diese die

Imidgruppe ist, so ergiebt sich der sonderbare Fall, dass das Imid

nicht nur das Verhalten eines Kohlenwasserstoffs, sondern auch, trotz

der Diphenylbindung, das Verhalten eines Kohlenwasserstoffs mit

Naphtalenbindung getreu nachahmt.

1) Aus Lösung in warmer konzentrierter Sclnvefelsiüire, dureli Anziehen von AVasser.

Eosetten von roten Nadeln, die durch Alkaliën und. nuch durch Natriumacetat ohue

Formveranderunff blau aefarbt werden.
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Wiskunde. — De Heer Jan de Vries biedt eeii opstol aail Vail

Prof. L. Gegenbauer te Weenen : „ Üher die Mac MAHON'sc/ie

Verallgemeinerung der NEWTON-GiRARo'scZtew Formehi".

Mac Mahon hat in seiner im 15. Bande der „Proceedings of the

London Mathematical Society" enthaltenen Abhandlung „On Sym-

metrie Functions and in particular on certain Inverse Operators in

in connection therewitli" mit Hilfe von Differentialoperatoren die

Relationen

abgeleitet, in denen mit S\ diejenige symmetrische Function k^^""

Dimension der n Grossen x^^Xz^ . . . ^ Xn bezeichnet wird, in welcher

in jedem Gliede i verschiedene dieser Grossen vorkommen, so dass

also speciell Si die elementarsymmetrische Function fi derselben und

Sl ihre k^'^ Potenzsumme ist.

Diese Relationen, welche eine interessante Verallgemeinerung der

NEWTON-GiRARD'schen Foimcln bilden, wurden etwas spater von

Lachlan in seiner im 18. Bande der genannten Zeitschrift veröffent-

lichten Arbeit „On certain Operators in connection with Symmetrie

Functions" ncuerdings bewiesen. Andere Ableitungen dieser Formeln

scheinen nicht publiciert worden zu sein, wenigstens sind mir keine

solchen zu Gesicht gekommen, und auch in dem einschlagigen

Artikel der „ Encyklopadie der mathematischen "Wissenschaften

"

(Teil I, Bd. I, p. 449—479) werden keine anderen angeführt. Da

man nun doch vielleicht bisweilen den Wunsch hegen könnte, diese

Relationen in algebraischen Anfangscollegien, in denen man von den

Differentialoperatoren keinen Gebrauch machen kann oder will, vor-

zutragen, so werde ich in den folgenden Zeilen einen auf anderer

voUkommen elementarer Grundlage basierenden Beweis derselben

mittheilen, der noch überdies den Vorzug hat, demjenigen ganz

analog zu sein, der gewöhnlich für den speciellen Fall m = 1 der-

selben (NEWTOK-GiRARü'sche Formeln) gegeben wird.

1. Die NEWTON-GiRARD'schen Formeln werden zumeist durch

Vergleichung der Coëfficiënten der verschiedenen Potenzen von x

auf beiden Seiten der Gleichung

/'(a.)=^-^^-^ = ^/iO.;a:.) (1)
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atgeleitet, in welcher f(x) eine ganze Function n^^" Grrades und

x^ X2, . . . 1 ^n ihre Wurzeln sind. Der Coëfficiënt von x'' soll der

Einfachheit halber gleich 1 genommen werden. Dieser Beweis stützt

sicli also auf die doppelte Darstellung der ersten Ableitimg einer

ganzen Function. Ganz analog können die allgemeinen Relationen

auf Grund einer doppelten Darstellung der m"^" Ableitung einer

solchen Function ermittelt werden. DifFerentiiert man namlich die

Gleichung (1) nach Xi so erhalt man

/"(.)=^/i(.r;^.)
^=;i

oder unter Benützung von (1)

\{^=n

Durch successive DifFerentiation erhalt man schliesslich allgemein

(A|, 72viA,;i — 1,2,.. .,7i; Ai.Ai;,'i-^k).

Nun ist

/W
(^—

^;,
)(.r— 0-^ ).,.(.v—x)

= ^"-'" + (•^\ + ^. + •.. + -^^ -/i)^«-'«-i -t-

+
2 . 2

+

-\-.r -\-...-]-x -\- T X -\- X X -\- ... -\- X
' A, ' ' A,„ ' A, ^2 ' A, Ag '

' A^_l

-/l(^V+^+--. + 0+/2

3 3 3 2 2 2 2
X -X- X -\-...-\-x 4-^'^ -\-

x" X A-T X -X-x" X -I- ... 4-\~ A, i
~ A« I A, A,~ K A, I A, Aj 1 A^ A,^ ^

^n—m—2 _L

2 2+ .r X -X-x X -\-xxx4-xxx 4-...4-.r x x —
' A^—l Act ' Act A»,— 1 A| Aj Aj ' ^1 Ao A^ I

' A ct—3 A„,_l A,„

- /l (^"a +\ + - + ^L+ ^a/a,+ ^AƒA3+ - + ^CT-l^J +

+ /2(^ +^,.. +... +^J-/3
w

—

m—3 ,

X -\- . . . ,
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Führt man in dieser Gleichung die oben angegebene Summatioil
nach den Grossen Ai,A2,...,A,„ aus, so entstehen aus jedem einzelnen

Oliede auf der rechten Seite ^, Glieder; in der Gesammtheit
(n—m) !

derjenigen, welche den Coëfficiënten von ^«-«-p-^ bilden, trilt

jedes zur Bildung der symmetrischen Function aS"^^ nöthige Glied

{n— (j) ! m !-— — mal auf und daher ergibt sich die Relation
\ft IJt \ • It/*' "'t)) •

ƒ (:r)=: -/-'"4-^ ^"-'"-^
(n—m) ! ^1

rfc=m (n—k) ! m ! /
i-

k/l
.^„(„_»,,(„-z:^!(«.-/.\-i+/»«,-,— • + (-!)'-' A-*s'

wenn

5^ = 1 , >S^ == O für /t > (7.

gesetzt >fVlrd. Aus derselben folgt die Beziehung

welche, falls

(j =z m -\- r

gesetzt und das Glied für k = m auf der rechten Seite von der Summe
abgetrennt wird, auch in folgender Form geschrieben werden kann:

'S™ — /l-S^ +A'S'" — ...4-f_l^r/•.5"'_

w! /(n—2 m—r)
!'*"''

^[^o (n—m) ! (m— /:)

!

fS^ — AS^ 4- foS^ — 4- (—1) mr-lcf^ i.S^W

2. Besteht nun die Mac MAHON'sche Relation für alle Werte
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des oberen Index von 1 bis m— 1 inclusive, so verwandelt sich diesé

Gleichung in die folgende:

(— l
)m+r

I (n—m—r) !
Jc=m~ I (yj_^) f m ! (wz4-0 • / /•

m\ ({n—2m—r)l i^o ^ ' {ii-m)\{m-l)\{m^r-h)\h\Y

welehe bei Einführung' der Bezeichnung ')

mX m(m—l)X(X— 1) , , ^, ,(w— m)!A!

1 ! n 2 ! 7J (w— 1) n ! (A—m) I

die Gestiilt annimmt

ml ((n

—

óm— rl) r! (ji

—

my. )

3. Für die Function (f{m,l^n) findet man sofort die Beziehung

l
(p {ni -\- 1, /\, n) = r^? (m, A, w) y {m^ A— 1, w— 1) ,

n

welehe sie für alle «>! zuvcrlassig bestimmt, wenn noch die Gleichung'

rp (O, «, ^J :r-. 1 («>!,/?>])

dazugenommen wird.

Da nun die Grosse

{n—m)! {n—l)!

n! (n

—

m—A)/

derselben Functionalgleichung genügt, und für m = Ö ebenf\ills den

Wert 1 hat, so ist

^) Mit Rücksiclit auf die Vorkenntnisse, welclie bei der rührung des Beweises wegen

des oben angedeuteten Zweckes vorausgesetzt werden, wird von dem Umstande, dass

<p (w, A, )i) eine im Endlichen abbrecliende hypergeoraetrisclie Reihe mit dera vierteii

Argumente 1 ist. kein Gebrach gemacht.
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{n—m) ! (n—A) /

{n—m—A) /«/

\vas, wie man leicht zeigt, gilt, so lango n'^m ist, woiin für

w<?n-f-A die rechte Seite dureli O ersetzt wird. Es mag besonders

bemerkt werden, dass ?«, m iind X als ganzzahlig vorausgesetzt sind.

4. Die Gleichung (2) verwandelt sich dalier in die folgende

m m m m (jy^ _1_ lA f

s —f.s +fr,s —...-^(—ly/rS — (— 1)>-^- J 1 f ^m+r •' ^ 7n+?-— 1 ' '' ^ m+i—

2

' ^ ^ •' vi ^ ' ml Tl •' m-¥r

welche lehrt, dass die Mac MAHON'schen Relationen für ein be-

stimmtes w bei beliebigen ganzzahligen t iind n'^ m -\- r gelten,

wenn sie für alle kleineren w bestellen. Da sie nun für m ^=z\ nach

den NEWTON-GiRARü'schen Formeln gelten, so bestehen sie allgemein.

Es dürfte sich kaum ein gedanklich einfacherer Beweis dieser

Relationen geben lassen.

Deze in het Duitsch geschreven mededeeling, zal, evenals de

vroegere van Prof. Gegenbauer opgenomene mededeelingen, onver-

taald worden opgenomen. De vergadering hecht er ook hare goed-

keuring aan, dat het door Prof. Behrens aangeboden stuk en dat

eveneens in het Duitsch geschreven is, onvertaald in het Verslag

verschijne.

Plantkunde. — De Heer Bkijerinck biedt eene mededeeling aan,

getiteld: j,Over het ontstaan van hioppen en knopvariaties hij

Cytisus adamï'\

Cytimis adami is een bastaard tusschen de gewone gouden regen,

Cytisus lahurmim^ en een klein struikje uit Stiermai'ken, C?/^/s</s^Mr-

pureuSj met paarse bloemen. Nu en dan vindt men aan Cytisus

adami knoppen van de beide stamvormen als knopvarianten ^). De

ervaring, dat deze knoppen vooral op oudere deelen voorkomen, en

waarschijnlijk zonder uitzondering een of meer jaren in rusttoestand

hebben verkeerd voordat zij uitloopen en in de stamvormen veran-

') Het woord „variant" wordt hier in eenigszins anderen zin gebruikt dan in lujt

voorafgaande stuk over de varianten der mikroben, „component" zou wellicht in dit

geval juister zijn. Maar ik houd mij aan het gebruik, omdat de bedoeling duidelijk is.
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deren ^), ^af mij aanleiding om bij een viertal oude exemplaren van

C. adami alle takken en den hoofdstam kort af te snijden, om zoo-

doende de zeer oude knoppen, welke sinds jaren in rusttoestand op

den ouden stam zaten, tot ontwikkeling te brengen. Mijn verwach-

ting, dat ik daardoor zeer vele knopvarianten zou verkrijgen is be-

waarheid, in weinige jaren zag ik, met vroegere waarnemingen te

zamen, meer dan honderd lahurnum- en omstreeks twintig purpureus-

knoppen ontstaan. Ik was daardoor in de gelegenheid enkele bijzon-

derheden omtrent knoppen en knopvariatie vast te stellen, die hier

volgen :

1

.

De gewone okselknoppen van Cytisus adami ontstaan niet uit

enkele cellen maar uit celgroepen. Zij groeien voort door middel

van een veelcellig meristeem en niet door middel van een topcel.

Dit laatste was reeds lang bekend en vindt hier een nieuwe

bevestiging.

2. Ook de knopvarianten ontstaan uit celgroepen en niet uit enkele

cellen, zoodat de oorzaak, die daarbij werkzaam is, zich over veel

cellen tegelijk moet uitstrekken.

Dat deze oorzaak op eene of andere wijze met ongunstige voedings-

voorwaarden in samenhang is, is niet te betwijfelen.

Natuurlijk is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat er bij C. adami

ook knoppen en knopvarianten uit enkele cellen kunnen ontstaan.

Ik houd dit zelfs voor waarschijnlijk ten aanzien van enkele der vele

knoppen, welke zich uit de zoogenaamde „knopkroon" ^) ontwikkelen.

Hieronder wordt de mantel van sterk woekerende procambiumcellen

verstaan, welke zich bevindt in de callus en de schors, juist in het

verlengde van de procambium- of cambiumcellen van afgesneden of

afgeworpen knoppen of takken, welke cambiummantel een actieve

haard is voor het ontstaan van nieuwe knoppen. Overigens is niet

het ontstaan van een knop of nieuw individu uit een enkele cel

opmerkelijk, maar wel het feit, dat dit uit een reeds geconstitueerde

celgroep kan geschieden. Dat dit laatste feitelijk plaats heeft en

evenzoo, dat een uit vele cellen opgebouwd meristeem aan het variatie-

proces onderhevig kan zijn, bewijzen de volgende waarnemingen.

1) Dit geldt niet voor de bloemen, die niet rusten maar steeds in liet 2e jaar uitko-

men, en waarvan tocli de verschillende deelen nog meer onderhevig zijn aan terug-

slag tot de stamvormen dan de vegetatieve knoppen. Maar de bloem kan, zelfs afgezien

van het bevruchtingsproces, het orgaan voor de variabiliteit genoemd worden.

") Vertaling van het duitsche «Knospenkrone".
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¥vr 1.

Bij omstreeks negentig /a5^«7^w^«-knoppen,

welke zich als varianten ontwikkeld had-

den, was niets bijzonders te zien, maar bij

acht of negen bevonden zich aan de basis

een grooter of kleiner getal knopschubben,

ad welke met zekerheid als knopschubben van

adami herkenbaar waren (ad Fig. 1 A).

Deze waarneming is gemakkelijk en over-

tuigend, omdat alle deelen van laburnwn^

dus ook de knopschubben, bedekt zijn met

zilverwitte haren, vooral aan de onder- of

rugkant, terwijl de volwassen deelen van

adami steeds onbehaard zijn. In al de geval-

len, welke ik nader onderzocht heb, liep

Twee /ai«r«««?-knopvarianten ^e scheidingslijn tusschen het adami- en

op een tak van Cytisus adami; het laburnum-gQi\(ie\{Q van de knop in

de onderste kop A draagt aan scliuinc richting, zoodat het gchecle me-
de basis eenige ^/«m-knop-

^.^^^^^^ blijkbaar tot lübumum bchoorde.
schubben raaar IS in het hoogere

, . .. , •• i

deel geheel laburnum ; ^\^ ho- De ondervinding bij het uitloopen beves-

venste knop B is juist voorde tigde dit stecds, doordat zich uit de knop-

helft adami, voor de andere p^n zuiverc labuf tl um-\otcn Ontwikkelden,
helft laöurnmn.

j^ jggg ^^^^^^ ^-^j^ ^^^^ ^^^^-^ ^^^^^^._

boomen buitengewoon veel /«èwrwwm-varianten gevormd. Tengevolge

van het vroegere insnijden, zaten alle knoppen laag en konden ge-

makkelijk met de loupe bekeken worden. Twee daarvan vertoonden

een beeld als in Fig. 1 B. De scheidingslijn tusschen adami (ad)

en laburnum {Ib) liep juist over het midden der knopschubben en

niet schuin over de knop, zooals in de acht bovengenoemde gevallen.

Het vermoeden, dat die scheiding zich ook juist over het midden

van het meristeem zou voortzetten, werd bij het uitloopen bewaar-

heid, want de beide takken, welke uit deze knoppen in 1899

ontstaan zijn, waren juist voor de eene lengtehelft adami, voor de

andere lengtehelft laburnum.

De eene van deze „gemengde takken" heeft eene lengte bereikt

van omstreeks 1 Meter en bracht meer dan 30 bladen en zijknoppen

voort, waarvan omstreeks 15 tot laburnum de 15 andere totadamie

behoorden. Aan het eind was, in den herfst van 1899 een open zomer-

knop, nog altijd voor de helft adami, voor de andere helft labur-

num ' deze zomerknop heeft zich niet met knopschubben gesloten

en is in den winter van 1899—1900 afgestorven.

De tweede tak is omstreeks V2 Meter lang geworden en droeg

meer dan 12 bladen met okselknoppen, weder voor de helft tot
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lahiirnmn voor de andere helft tot adami behoorende. In den herfst

van 1899 vormde zich aan het einde een gesloten winterknop met knop-

schubben. Ofschoon de scheidingslijn tusschen adami en laburnum ook

over het midden van deze eindknop scheen te gaan, heeft zich daaruit

in den zomer van 1900 een laburmcm-tak ontwikkeld, welke alleen

aan de basis eenige adam i-hlsideïi droeg, zoodat die scheiding binnen

in de knop een schuin verloop moet gehad hebben, en het meristeem

in een groot laburnum- en een klein arfaw /-deel verdeeld moet hebben.

Deze beschrijving bewijst, dat de twee helften van de „gemengde

takken", ieder uit een zelfstandige helft van het meristeem ontwikkeld

zijn, welke helft uit niet minder dan een cel kan bestaan, zoodat

het voortgroeien van de takken met een topcel is uitgesloten. De

takken groeien derhalve zeker voort met minstens 2, en waarschijn-

lijk veel meer meristeemcellen.

De twee grenslijnen tusschen adami en laburnum^ welke over de volle

lengte der „gemengde takken" in de schors gemakkelijk als grenzen

tusschen een behaard en onbehaard deel zichtbaar zijn, liepen in 1899

grootendeels natuurlijk tusschen de bladen door, maar op sommige

plaatsen ook door bladen zelve heen. Enkele dezer laatste bladen

zaten juist voor de helft op het laburnum-gedeoite voor de andere

helft op het r/rf«m/-gedeelte van den tak. In deze gevallen was het

drietallige blad even nauwkeurig voor de helft een adami- voor de

andere helft een laburnum-\AAd en over de geheele lengte van de

bladsteel en de middelnerf van het eindblaadje was de grenslijn

juist in het midden scherp zichtbaar. Ware het nog noodig dan zou

dit voldoen Ie zijn om te bewijzen, dat ook elk blad uit minstens

twee en waarschijnlijk uit meer meristeemcellen ontstaat. Maar de

veelcellige oorsprong der bladen van de hoogere planten, is voor

zoover mij bekend, nooit betwist geworden, hetgeen echter wel het

geval is ten aanzien van den oorsprong der zijknoppen.

Het was dus belangrijk om vast te stellen of de okselknoppen

dezer zoo nauwkeurig op de grens geplaatste gemengde bladen even-

eens weder „gemengde takken" zouden opleveren, waardoor de vraag

beantwoord zou zijn of knoppen uit meer dan één cel tegelijk

kunnen ontstaan. Het antwoord was niet dubbelzinnig: alle knop-

pen geplaatst in de oksels van bladen, die voor de helft lahuy-

num- voor de andere helft adami-hXdid waren, hebben in den zouier

van 1900 zoowel laburnum als acZawi-bladen voortgebracht en ook

in dit geval waren weder sommige bladen gemengd, dat is ten deele

adami- ten deele laburnum-hlkxd.

De scheidingslijn liep in de meeste gevallen zeer schuin door deze

tweede generatie van „gemengde knoppen", zoodat het geheele meristeem
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vroegtijdig alleen uit adami of alleen uit laburnum bestond. In een der

knoppen liep echter de grenslijn juist door het midden, maar deze knop

bevatte een bloemtros, waarvan de top inden winter 1899— 1900 was

afgestorven, aan de basis zaten echter zuivere laburnum en adami

bloemen, en één bloem was juist voor de helft laburnum voor de

andere helft adomi^ zoodat ook de bloemen blijkbaar niet uit één cel

maar uit een celgroep ontstaan.

De voorgaande beschrijving bewijst, dat bij het ontstaan van de

labuninin-Yariant uit Cytlsus adami, zoowel een geheel meristeem

betrokken kan zijn als de helft daarvan, en dat de oorzaak, welke

tot het ontstaan van de knopvariant aanleiding geeft eerst dan

werkzaam is, wanneer het meristeem gevormd is, en niet in het ver

terugliggendc oogenblik toen de celgroep, welke later als meristeem

kenbaar wordt, nog een enkele cel was. Want ware dit laatste het

geval, dan zou het niet mogelijk zijn, dat een gedeelte van de knop,

welke de variant voortbrengt, nog tot 6'. adatni zelf bleef behooren.

Hieruit volgt dus dat de knopvariant niet door variatie van een

enkele cel maar van een celgroep ontstaat.

Fig. 2.

Eenjarige purpureus, ps, als knopvariant uit een rustende ac?a?»i-knop aan den top

van een //kort-lot" ad, ontstaan. Links een „lang-lot" van adami,

aan den top van een „kort-lot".
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Om te doen zien, dat ook de purpureus-Yar'mut door variatie van

een reeds geconstitueerd adami-meriBteem, en niet uit een varieerende,

ver in de ontwikkelingsgeschiedenis van dat meristeem terug liggende

enkele cel ontstaat, verwijs ik op Fig. 2. Hierin ziet men een

éénjarig piirpureiis-heesteriie (ps) geplaatst aan den top van een

„kort-lot" van Cytisus adami ^). Het eigenaardige van het hier

afgebeelde geval bestaat daarin, dat het „kort-lot", dat inpurpureus

eindigt, reeds een aantal jaren als adami voortgegroeid was, en dat

er dus geen twijfel mogelijk is of imrpiireus is uit het gezamenlijke

«£/«m2-meristeem ontstaan. Daar dit veelcellig is, moet dus ook de

oorzaak, welke tot het ontstaan van de pwrpwrews-variant voerde, een

celgroep hebben aangetast en niet tot een enkele cel beperkt zijn geweest.

In enkele gevallen, vindt men de piirpureus-kwo'^ niet alleen staan,

maar ook nog andere r«/öw^/-knoppen uit de naaste omgeving in

purpureus veranderd. Zoo zijn dezen zomer in mijn tuin aan den

top van een „lang lot" van Cytisus adami^ van een zestal geheel zelf-

standige, rustende, driejarige knoppen, die door betrekkelijk korte leden

van het lang-lot van elkander gescheiden zijn, niet minder dan vier

in purpureus veranderd, en daarbij zitten de twee onveranderde

«c?<2m^-knoppen tusschen de hooger en lager geplaatste purpureus

takjes in. Hier moet dus de invloed, welke de variatie veroorzaakte,

gelijktijdig werkzaam geweest zijn in vier meristemen, tusschen welke

de afstanden, tijdens het varieeren, zeker eenige tiende deelen van

millimeters heeft bedragen.

Ik reken hiermede mijn beide in het begin genoemde stellingen

bewezen en wil er nog alleen aan toevoegen, dat ik ook reeds vroeger,

maar bij een geheel andere gelegenheid, {Cécidiogénèse du Cynips

calicis. Archives Neêrlandaises Sér 2, T. 2, 1897 pag. 436) tot de op-

vatting gekomen ben, dat de variabiliteit, hoewel gewoonlijk van

één cel uitgaande, niet noodzakelijk altijd daaraan gebonden is, maar
soms een celgroep als uitgangspunt heeft, zoodat men van uni- en

multicellulaire variabiliteit spreken kan.

Het betrekkelijk groote aantal knop-varianten van adami^ welke ik

onderzocht heb, bestond, als naar gewoonte, alleen uit zuivere lahurnum-

en zuivere jJMr^;«/r6^«5-takken, afgeleide bastaarden, waarin beide factoren

voorkomen, maar de eene met een grooter aandeel dan in adami^

schijnen nooit gevormd te worden. Toch geloof ik, dat in de cel-

lagen van het knopmeristeem, welke de scheiding vormen tusschen

^) „Kort-loten" bestaan uit dicht op elkander gedrongen knoopen, waartussolien de
leden niet ontwikkeld zijn ; zij groeien zeer langzaam en wijzen op ongunstige voedings-

voorwaardeu.

22
Verslagen der Afdeeliug Natuurk. Dl. IX. A^. 190Ü/I.
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adami en een der varianten, overgangscellen moeten voorkomen, welke,

indien zij zelfstandig tot ontwikkeling gebracht en tot een nieuw

individu opgekweekt konden worden, afgeleide bastaarden zouden ople-

veren. Wellicht is de „verdringing" dezer overgangscellen door de

volledig gevarieerde cellen, vergelijkbaar met de in het voorgaande

stuk besproken zeldzaamheid der subvarianten vergeleken met den

normaalvorm en de hoofdvarianten, waardoor het bestaan van scherpe

grenzen tusschen de soorten en tusschen de verschillende weefsels

der hoogere organismen, verklaarbaar schijnt te zijn.

Scheikunde. — De Heer C. A. Lobry de Bruyn biedt aan

:

^Overzicht van de resultaten eener vergelijkende studie der

drie dinitrohenzoleny

]^u het reeds geruimen tijd geleden aangevangen vergelijkend

onderzoek der drie dinitrobenzolen, waarvan de resultaten reeds voor

een deel zijn gepubliceerd ^), zoo goed als ten einde is gebracht moge

een kort en systematisch overzicht van zijne voornaamste resultaten

worden gegeven. De bijzonderheden van dat gedeelte, hetwelk nog

niet is openbaar gemaakt, zullen later uitgebreid in het „Recueil"

verschijnen.

Nüo

Nüo

Nüo

meta

sm. pt. 1160.5

sp. gew. 1.59

k. pt. 319° (773.5)

S9°.72 (Mills)

1.575

302O.8 (770.5)

NOo
172°.1

1.625

299° {111)

De spec. gew. nemen toe met de smeltpunten.

Het o-dinitrobenzol heeft het hoogste kookpunt, het p-dinitrobenzol

het laagste.

De oplosbaarheden nemen af met het stijgen der smeltpunten;

zulks geldt voor alle toegepaste tien oplosmiddelen. De drie dinitro-

•) Eec. 2. 205, 235, 23S. 13. 101. lö. 85. 18. 9. 13. Ber. 24. 3749.
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beiizolen voldoen dus, zooals de meeste isornere stoifen, aan den regel

van Carnelley en Thomsok, welke zegt, dat van twee of meer

isornere lichamen die met de hoogste smeltpunten de geringste oplos-

baarheid vertoonen en omgekeerd.

Door Berthelot en Matignon is reeds in 1891 de verbrandingfs-

warmte der drie isomeren bepaald met monsters afkomstig van mijne

praeparaten ^). Het is gebleken dat deze voor het orthodinitrobenzol

het grootst, voor paradinitrobenzol het kleinst is.

De volgende tabellen geven een overzicht van het verschillend

gedrag der drie isomeren tegenover reagentia.

WATERIGE ALKALIËN.

Ortho.

Quantitatief in

o.C6H4N03.0Na+NaNO.
Laubenheimer 2)

Meta.

Hoofdreactie

:

red. tot m.m. dinitroazo-

xybenzol

oxyd. tot oxaalzuur

Bruine amorplie stof-

fen en H3N als nevenpro-

ducten.

Para.

Bijna quantatief in

p.CeHjNOs.O Na+NaNOo,
lioogst weinig p.p. dini-

troazo en azoxybenzol.

METHYL- EN AETHYLALCOHOLISCHE NATRON.

Ortlio.

Quantitatief in

o.CeHiNOo.OCHnlOCoHs)

+ NaN02

Meta.

Grootendeels in

OoN-CgH^-N-N-CeH, NOo
\/
O

MighlerS), Klinger en

PiTSCHKE '^)

Para.

Quantitatief in

p.C^Hi.NOo.OCHg.COCoHj)

+ Na NO3

ALCOHOLISCHE EN WATERIGE AMMONIAK.

Ortlio.

Quantitatief in

o. CeHi . NO2 . NH3
Laubenheimer «).

Meta

Tot 250° geen

inwerking.

Para

p.CoH^.NOg.OCHg.COCgHs)

+ p. CgH.! NO2 . NHo
in afwisselende hoeveel-

heden.

') C. K. 113. 246.

2) Eer. 9. 1826.

3) Ber. 7. 423.

*) Ber. IS. 2551.

') Ber. 11. 1155.

22*
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HALOGENEN.

Ortho.

chloor, o. Cfi Hl CL geen

of hoogst weinig

Cg H4 Cl . NO.

broom. o. Cq H4 Br. NO3

en Cc H4 Bro enz.

jodium. o. Cg H4 1 . NOo

Meta.

m. Cg Hl Cl. NOo
en

m. CoHiCls

Als bij ortho.

m. C,i Hl I . NOo +
Co H.i lo etc.

Para.

Uitsluitend

p. Ce Hl Cl . NOo

p. CfiH^Br.NOs

p. Ce Hl T . NOo

Ortho.

o. Ce H4 CL
o. CeHiBra

ZOUTZUUR (en Broomwaterstofzuur).

Meta.

m. C6H.1CI2 +
Cg H3 CI3

Para

p. Co Hl CL

Ortho.

1 mol. op 1 mol.Nao S:

Ce HlNOo. S Na+ Na NOo
2 mol. op 1 mol. Nag S:

OiNC6H4-S-C6H4NO,+

2 NaNO.

NATRIUMMONOSULFIDE.

Meta.

Hoofdproduct:

O.NCoHrN-N-CoHiNO,
\./
O

-|- Nas Sj O3 nevens

bruine, amorphe stoffen.

Para.

Hoofdproduct

:

OoN-CoHrN:NCfiH4NO,

+ Naï S0O3 nevens

bruine, amorphe stoffen

AMMONIUMSULFIDE.

Ortho.

Ce H4 . NO3 . NHo 1)

OoNCeHjS-CeH^NOo
OoNCoHiS-S-CoHiNOa

Meta.

Hoofdproduct:

Co H4 NO, . N ÏI,

(HOFMANN. MUSPRATT.

Para.

Hoofdproduct

:

Co H4 NOo . N Ho 1)

Ortho.

Quantitatief in

OoNCeHi-S-S-CoHiNOo

+ 2 Na NO2

NATRIUMBISULFIDE. 2)

Meta.

Quantitatief in

O, N-CoHi-N-N-CeH^ NOo
\/
O

+ NaaS2 03

Para.

Quantitatief in

0,N CoHi-N : N-CoH^NOo

+ Na2So03

1) RiNNE en ZiNCKE Ber. 7. 869. 1:372. — Körner Gazz. cliira. 1874.

=) Blanksma. Ree. 19. 121. VersL Kon. Akad. v. Wet. Nov. lS9y, 229.
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CYAANKALIUM IN WATERIGE OPLOSSING.

Ortho.

Reductie tot amorphe

producten. Vrij veel

o.CoH.t.N03.0HenIICN

Meta.

Donkere amorplie reduc-

tieproducten CO., H3N en

nitriet.

Para.

Reductie tot

O.N-CoH.N-N-CsH^NO,
\/
O

tevens KCNO waaruit

ammoniumcarbonaat.

CYAANKALIUM IN METHYL- EN AETHYLALCOHOLISCHE OPLOSSING.

Ortlio.

Tot op 170° geen inwer-

king. Bij hoogere temp.

teerachtige producten.

Meta.

Nitril van nitromethyl-

(aethyl)salicylzuur

:

C0PI.3O CH;^ (C0H5) . CN.NO.3

1.2.3.

naast amorphe reductie-

producten en Ka N0„.

Para.

Grootendeels (bij koking)

Cg H4 NOo . OCH3 (C0H5)

-f-HCN+ KNO,
Spoor azoderivaat.

SUBSTITUTIESNELHEID VAN NO^-GROEP TEGEN OCH3 EN OC.Hj ').

Na O CH3
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het meta-dinitrobenzol reductie tot de azoxyverbinding optreedt.

Afwijking' vertoonen reeds het ortho- en para-dinitrobenzol in hun

gedrag tegenover ammoniak ; terwijl uit het ortho-isomeer reeds bij

lagere temp. glad het nitraniiiue zich vormt, ontstaat dit uit de

para-verbinding moeilijker en dus eerst goed bij hoogere temperatuur

en dan naast het correspondeerends nitro-oxyalkyl. Van dit laatste

ontstaat des te meer naar mate de concentratie van het H3N ge-

ringer is. Men mag, naar het mij voorkomt, uit deze waarnemingen

de conclusie trekken dat alcoholische ammoniak niet alleen H3N
mol. maar ook H4 NO CH3 resp. H4 NO C2H5 mol. bevat.

Het NaaS en Na2 Sg werken op het ortho-dinitrobenzol substi-

tueerend in onder vorming van het nitro-thiophenol of het mono-

sulfide, resp. het disulfide, terwijl de twee andere dinitrobenzolen

gereduceerd worden. Eigenaardig is in de eerste plaats dat het

meta-dinitrobenzol tot de azoxy-verbinding, het para-dinitrobenzol

tot de azo-verbinding wordt gereduceerd, terwijl in de tweede plaats

de aandacht moet worden gevestigd op de omstandigheid dat bij

toepassing van liet NagSs de reducties quantitatief verloopen ^). Dat

ook bij de toepassing van Nag S het Na2 Sg O3 zich vormt wijst er

op dat intermediair Nag Sg ontstaan is.

De inwerking van ammoniumsulfide op ortho-dinitrobenzol is nu

ook geheel opgehelderd
5
het (IIi. N^gS werkt reduceerond en substi-

tueerend ; daarenboven vormt de bij de reductie geboren zwavel

(H4 N)2 S2 hetwelk door directe substitutie tot het disulfide voert.

Het kaliumcyan:de in waterige oplossing werkt reduceerend en

wordt zelf tot kaliumcyanaat, dat natuurlijk direct H3N en COg geeft.

Het is in geenen deele een zoo glad werkend zuurstofonttrekkend

middel als Nag S2. Alleen bij het para-dinitrobenzol werd de azoxy-

verbinding als goed kristalliseerbaar reactieproduct verkregen ; bij

de twee andere isomeren ontstaan bruine amorphe lichamen ; bij de

ortho-isomeer door hydrolytisch gevormd KO H vrij wat uitrophenol.

In alcoholische oplossing toegepast is de inwerking van cyaankalium

van veel meer belang. Eigenaardig is vooreerst dat het op ortho-

dinitrobenzol niet inwerkt, terwijl het zich tegenover het para-dinitro-

benzol gedraagt alsof zijne oplossing is gedissocieerd in KOCH3(C2H5)
en ïIC N. Dit verschil in gedrag is niet direct duidelijk. In de

tweede plaats is het gedrag van het meta-dinitrobenzol interessant.

Het ontstaan van de twee lichamen C6H3.0CH3(C3H5).CN.N02 1.2.3

kan het best worden vooro-esteld door aan te nemen dat eerst de

') Het Na^Sa zal als zuurstofonttrekkend middel nader worden onderzocht.
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CN-groep tusschen de twee ]S[02-groepeR zich plaatst (terwijl H en K
een ander deel reduceeren) terwijl dan verder een der NO^-groepen

door gevormd kaliumalcoholaat wordt gesubstitueerd tegen oxyalkyl.

Over den arbeid van Dr. A. Steger, betrekking hebbende op de

substitutiesnelheid van een nitrogroep in ortho- en para-dinitrobenzol

door een oxyalkyl en de bijzonderheden die zich daarbij voordoen,

is vroeger reeds verslag gegeven ^).

Bibliographie. — De Heer D. J. KoRTEWEa doet de navolgende

mededeeling. Als verdere aanvulling tot het „Yerslag der commissie

voor het onderzoeken en inventariseeren der handschriften en be-

scheiden afkomstig van den hoogleeraar J. H. van Swinden" en het

„Naschrift" op dit verslag (Verslagen van de Gewone Vergadering

der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 27 Januari en 24 Februari

1900, p. 389 en p. 523), schijnt het mij gewenscht hier ter plaatse

te vermelden dat, volgens eene mij door Dr. C. Hoiïsema. verstrekte

inlichting, ook op de Bibliotheek van 's Rijks Munt te Utrecht

handschriften aanwezig zijn van J. H. van Swinden.

Zij bevinden zich in drie portefeuilles waarvan de inhoud volgens

Dr. HoiTSEMA als volgt kan worden omschreven:

I. Aanteekeningen over gewicht en gehalte van eenige Fransche

en Hollandsche munten. Voordrachten over het muntwezen van

Nederland, gehouden in FeHx Meritis 8 Dec. 1807, 2 en 9 Febr.

1808.

II. Aanteekeningen over Nederlandsche munten en noodmunten

en over vreemde munten.

III. Aanteekeningen over Nederlandsche gouden en zilveren

medailles en over vreemde gouden, zilveren en koperen medailles.

Plantkunde. — De Heer C. A. J. A. Oudemans biedt eene

mededeeling aan, getiteld: ^Bijdrage tot de kennis van eenige

tot hiertoe onbeschreven of slechts oppervlakkig gekende Fungi'\

(3^ gedeelte.) (Vervolg van blz. 305).

56. AscocHYTA Rhei Ellis et Everhart, Proc. Acad. Sc. Philad.

1893, p. 160 (= Phyllosticta Rhei Eli. Ev. ante annum 1893);

Sacc. Syll. XI, 525, forma caulincola Oud. — Op den stengel en

de takken van Rheum Rhaponticum. — Nunspeet^ 2 Oct. 1899;

de Heer Beins.

1) Vergiicl. cl. Kon. Akad. v. Wetenacli. 29 October 1898, p. 1G6.
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Maculae nunc nigrescentes, tune vero pallescentes, irregulariter

limitatae. Perithecia numerosissima, congesta, Vio—Vs ïï^üI- in diam.,

epidermide velata, depressa, merabranacea, vertice perforata. Sporulae

hyalinae, cyJindraceae, ad polos rotundatae, biloculares, non aut vix

constrietae, 7— 14 >: 3.5— 4 ^i.

57. AscocHYTA PsAMMAE Oud. n. sp. — Op de bladeren van

Psamma littoralis (= Calamag-rostis arenaria = Ammophila arun-

dinacea = Psamma arenaria). — Scheveningsche Duinen, Sept. 1891.

Peritliecia epipliylla, sparsa vel laxe-caespitosa, epidermide velata,

non autem immersa, lenticulari-depressa, membranacea, mollia, nigra,

in luce pervia autem pallide-fusca, Vs mill. in diani., vertice per-

forata. Sporulae oblongae, rlilute fuscescentes, biloculares, ad polos

anguste-rotundatae, sine oonstrictionis vestigio, eguttulatae, 11%—
14 X 42/3 /il.

Onze fungus mag geenszins verward worden met Ascochyta

perforans Sacc. (Syll. III, 406) of, wat volgens dezen auteur

hetzelfde zou zijn, met Sphaeria perfoy^ans Roberge (Desmaz. Ann.

Sc. nat. 2, XIX, 357 en Desmaz. Exs. P Série, 1« Ed., 1843,

W. 1288), omdat onder dit nummer, in het exemplaar 't welk ik

van dit zeer zeldzame werk bezit, wel Psamma-bladeren gevonden

worden, maar geene perithecia, wier sporen met die van het geslacht

Ascochyta overeenkomen. Wel zijn deze tweehokkig en onge-

kleurd, maar elk harer uiteinden draagt een sikkelvormig aanhang-

sel, welks bolle zijde naar boven of buiten, en welks holle zijde

naar beneden of binnen gekeerd is, en daarenboven twee binnen-

waarts gekromde uiteinden en, in het midden, een korten, dikken

steel te zien geeft, waarmede het met den top der spore verbonden

is. Perithecia met zulke sporen kunnen alleen tot het geslacht

Darliica behooren, mits men het karakter daarvan iets ruimer

stelle en nevens de aanwezigheid van kort-driehoekige of draad-

vormige, ook dat van kamvormige geleiachtige aanhangselen aan

de uiteinden der sporen daarin toelate. In dit geval zou de door

mij gevonden nieuwe vorm met den naam van Darluca crls-

tigera bestempeld kunnen worden. Deze kamdragende sporen zijn,

met buitensluiting der aanhangselen, 25—26 ft lang en 14 ^ breed,

eene maat, door Desmazières vermeld, doch door Saccardo niet

overgenomen, maar die in elk geval veel aanzienlijker is dan ooit

bij eene Ascochyta werd aangetroffen. Eene kleine afwijking in

Saccardo's beschrijving, bij die van Desmazières vergeleken, vindt

men ook hierin, dat de eerste de sporen in één adem „ellipticae"

en „acutiusculae" noemt, niettegenstaande deze termen elkander
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schijnen uit te sluiten, en de laatste der twee bij den laatsten auteur

niet wordt aangetroffen.

In zijne diagnose van Ascochyta perforans (Syll. III, 406) ver-

wijst Saccardo den lezer ook nog naar het artikel over Sphaerella

jjerforans (Desm.) Sacc. in Deel I, p. 538 van den Sylloge, doch

kan het aan hen, die deze verwijzing ter harte nemen, niet ont-

gaan, dat met deze Sphaerella niets anders dan de reeds door ons

behandelde Spliaeria perforans^ en hetzelfde nummer in Saccardo's her-

barium venale bedoeld is. Het zwijgen van Desmazières over het

bestaan van asci, noopte Saccardo dan ook om te twijfelen aan de juist-

heid van den naam „Sphaeria", door hemzelven, volgens de nieuwere

begrippen, in „Sphaerella" veranderd. En hierin heeft de Italiaansche

geleerde dan ook gelijk. Er volgt echter uit, dat Sphaerella perforans

geen recht van bestaan meer heeft en geene andere beteekenis dan

als synoniem van Darluca crlstigera hebben kan.

Er blijft nog over de vraag te beantwoorden, of onze fungus niet

tot Ascochyta graminicola Sacc. (Mich. I, 127 en Syll. III, 407)

zou kunnen behooren. Het antwoord daarop kan echter, meenen wij,

niet anders dan ontkennend luiden, Avant alhoewel beide soorten in

velerlei opzichten met elkander overeenstemmen, blijkt toch uit een

nader onderzoek, dat Asc. graminicola ei-spoelvormige, biocellaire

sporen heeft, terwijl bij Asc. Psammae langwerpige sporen zonder

droppels worden aangetroffen. — Ascochyta graminicola var. Ilolci

en Asc. graminicola var. ciliolata Sacc. (beide op pag. 407 van

deel III der Sylloge vermeld) kunnen buiten rekening bJijven, omdat

de eerste groote en 4-droppelige sporen heeft, en de tweede, vv^egens

de slijmdraden aan de toppen dier organen, naar het geslacht Dar^wca

verhuizen moet. Ascochyta graminicola Sacc. var. Brachypodii Trail.

(Sacc. Syll. X, 308) komt niet in aanmerking, omdat hare sporen

te groot (15—17X5 ,«) en eenigszins gekromd zijn; ^4sc. ^r«//?mico/a

var. Caerideae niet, omdat de sporen hier ook al weder aanhangselen

dragen en dus tot Darluca behooren
;
eindelijk ook Asc. graminicola

var. leptospora niet (Sacc. ^\\\. XI, 308), omdat de sporen hier te

smal zijn (2.5—3^ tegen 42/3/^), zooals trouwens uit den naam der

verscheidenheid {Xéjirog = dun) wel kan worden afgeleid.

Wij meenen dus het recht te hebben, den naam van Ascochyta

Psammae te handhaven, en verder de soorten Ascochyta perforans

met hare synoniemen : Sphaeria perforans en Sphaerella perforans^

benevens Ascochyta graminicola var. ciliolata en Ascochyta gramini-

cola var. Caerideae uit de P5am?wa-bewonende vormen af te voeren

en naar Darluca over te brenuen.
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58. AscocHYTA SOLANICOLA Oud. 11. sp. — Op de bladeren van

Solanum nigrum. — Nunspeet, 11 Oct. 1898; de Heer Beins.

Maculae orbiculares (mill. 5 in diam.) sive ellipticae (18X15 milL),

numerosae, fuscesceutes, linea saturatiiis tincta in pagina superiore

circumscriptae, pallide virescentes in pagina inferiore, vulgo steriles,

denique aridae, fragillimae, foramen circulare vel ellipticum post

destructionem relinquentes. Perithecia epiphylla, sparsa, V5 miH* in

diam., fusca, prominentia, primo epidermide velata, denique exposita,

vertice perforata. Sporulae bacillares, ad polos rotundatae, hyalinae,

biloculares, sine constrictionis vestlgio, 10—12X2V2/"-
Ascochyta solanlcola onderscheidt zich van Asc. Solani Oud. (Ned.

Kruidk. Arch. 2, VI, 44; Sacc. Syll. X, 304), op de stengels van

Solanum tuberosum, door het ontbreken van zwarte draden aan den

voet der perithecia, en door de kleinere sporen (10—12X2V2 ^^ tegen

14X'?/0j ^^° ^^^' l^ycopersici Brunaud (Sacc. Syll. X, 304), op

de bladereu van Lycopersicum esculentum, door de bruine en niet

zwarte perithecia; het ontbreken van de minste insnoering op de

hoogte van het tusschenschot, en langere sporen (10—12x2V3/"
tegen 8— lOxSVs/"); '^^^ ^s(^- ^ocia Pass. (Sacc. Syll. X, 304), op

de bladeren van Lycopersicum esculentum, door de een weinig langere

en een weinig kortere sporen (10—12X2V3 ^ tegen 8—IOX2V2— 3/^);

van Asc. Atropae Bresadola (Hedw. XXXII, 1893, p. 32 en Sacc.

Syll. XI, 524), op de bladeren van Atropa Belladonna, door de veel

grootere perithecia (200 ^i tegen 70—80 //) en de smallere sporen

(10—12X273/^ tegen 8—12X4//); van ^sc. i)af?«rae Sacc. (Mich. I,

163 en Syll. III, 402), op de bladeren van Datura Stramonium en

arboreum, door de grootere perithecia (200 ,^/ tegen 100/«), anders

gekleurde vlekken en langere doch smallere sporen (10— 12X2V3/"
tegen 7—8X3/^); van Asc. Nicotianae Pass. (Sacc. Syll. III, 401),

op de bladeren van Is'icotiana Tabacum, door het ontbreken van de

geringste toesnoering op de hoogte van het tusschenschot en van

fijne korrels in het protoplasma; eindelijk van Asc. physaUna Sacc.

(Mich. I, 93 en Syll. III, 401), op de bladeren van Physalis Alke-

kengi, door de veel kleinere sporen (10— 12X2V3 /^« tegen 25—28X8/")
en het ontbreken van vacuoleu in het protoplasma.

*AscocHYTA TussiLAGiNis Oud. n. sp. — Op de bladeren van Tus-

silago Farfara. Apeldoorn, 6 Oct. 1897. — Cf. Ned. Kr. Arch. 3, 1,

498, et Hedw. XXXVII, 178. -

59. Ascochyta viburnicola Oud. n. sp. — Op de takken van

Viburnum Opuliis, te zamen met Phoma viburnicola, — Nunspeet,

14 April 1899; de Heer Beins.
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Maculae nullae. Perithecia numerosa, parva, depressa, subperider-

mate occultata, vertice perforata. Sporulae cylindraceae vel cylindraceo-

fusiformes, ad polos rotundatae, rectae, solitariae hyalinae, in massam

condensatae dilute-olivaceae, biloculares, 9V2X2V2,^'.

Differt ab A.Viburni^ A. Lantanae et A. Tini sporularum dimen-

sionibus, quippe quae exprimuntur numeris

10— 12X3.5— 4 /< pro A. Vihurni.

11X2 (^ pro A. Lantanae.

6—10X3 // pro A. Tini.

CYTODIPLOSPORA Oudemans.

(Ned. Kruidk. Archief 2« Serie, VI, 292).

Het geslacht Cytodiplospora kan beschouwd worden als van Cyto-

spora te verschillen door tweecellige sporen.

Ofschoon Saccardo blz. 528 van deel XI zijner Sylloge, en te

recht, eene plaats aan dit geslacht inruimde onder de Hyalodidymae,

werd het in het door Sydow bewerkte XII« deel van genoemd werk

(p. 162) abusievelijk vermeld als tot de Phaeophragmeae te behooren,

en vindt men daarenboven in den „ Index generalis Generum ",

achteraan in deel XIV, zeer ten ongerieve der gebruikers, eene s

aan Cytodiplospora toegevoegd, en daarvan Cystodlplospora gemaakt.

De eerste door mij gevonden Cytodiplospora leefde op takken van

Castanea vesca en werd, onder den naam van Cytodiplospora Casta-

neae door mij beschreven in het Ned. Kruidk. Archief, 2, VI, 528,

Van eene tweede soort, op Berketakken aangetroffen, maakte ik,

onder den titel van Cytodiplospora Betulae, melding in Hedwigia

XXXVII (1898) p. 317. Eene derde soort, onlangs op takken van

Acer Pseudoplatamis en dasycarptim gevonden, vermeld ik thans

onder den naam van:

60. Cytodiplospora Acerum Oud. n. sp. — Op takken van

Acer Pseudoplatamis en Acer dasycarpum. — Bussum, April, 1900.

C. J. Koning.

Pustulae numerosae, irregulariter distributae, peridermate tectae,

parum prominentes, sed praesentiam suam saepe jam ab initio tradentes

macula subcutanea orbiculari vel annulari, nigra, opaca, 1 ad IV^

mill. in diam. Peridermate rupto, stroma conspicuum fit depressum,

fuliginosum, structura parenchymatica tenerrima insigne, intus lacu-

nosum, i.e. septis pluribus flexuosis incompletis in loculamenta plu-

rima variae dimensionis di visum. Sporulae numerosissimae, biloculares,
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fusiformes, rectae, hyalinae, ad polos anguste rotundatae, 12—14X
2V3— 3 ^, non constrictae, basidiis brevibus suffultae.

DIPLODINA Westendorp.

61. DiPLODiNA DASYCARPi Oud. n. sp, — Op takken van Acer

dasijcarpum. — Scheveningen, Mei 1894.

Perithecia in caespites densos appropinquata, subcutanea, denique

exposita, globuloso-papillata, nigra. Sporulae fusiformes, hyalinae, ad

polos anguste rolundatae, biloculares, non constrictae, eguttulatae,

12X2V2/^- — Differt a D.Acenim sporulis minus largis (12X2^/2/^

contra 12—16X4—4.5 ,^^) et sporulis ne minime quidem constrictis.

62. DiPLODiNA Negundinis Oud. n. sp. — Op takken van Ne-

gundo fraxlnlfoUa. — Naarden, Febr. 1900; C. J. Koning.

Perithecia numerosissima, dense ccmgesta, in parenchymate corticali

leviter immersa, orbiculari-depressa, vertice tandem periderma laxe

adhaerens perforantia, 100 jli in diam. Sporulae bacillares, ad polos

rotundatae, continuae, hyalinae, biloculares, leviter in medio constrictae,

nonnumquam imo panduriformes, 11—14X3— 5 ^/, eguttulatae, spo-

rulis plurimis continuis, brevibus, phomiforraibus (nondum penitus

evolutis?) commixtae (PI. IV, fig. 7).

THORACELLA n. g. Oudemans.

Stroma piceum, micans, infracuticulare, primo laeve, postea rugosum

et foveolatum, e stratis duobus aequialtis composito: superiore

pseudoparenchymatoso, fuliginoso, inferiore e hyphis intertextis pa-

chydermatosis, hyalinis composito ; conceptaculis sporularum in strato

superiore effossis, primo absconditis, postremo ostiolo hiantibus. Spo-

rulae fusiformes, ad polos acutiusculae, hyalinae, in medio 1 - septatae,

basidiis filiformibus suffultae.

63. Thoracella Ledi Oud. u. sp. Op de bladeren van Ledum

palustre; Nunspeet, 9 Sept. 1898 ; de Heer Beins.

Stroma amphigenum, nunc partem tantum folii, tune vere totum

folium oceupaus, piceum, micans, primo laeve, postea rugosum et

foveolatum, ex ostiolis conceptaculorum perforatis paululum promi-

nentibus p. m. inaequali. Conceptacula p. m. numerosa. Sporulae

fusiformes, hyalinae, 7— 11 X 2 ^, ad polos acutiusculae, in medio

1- septatae, basidiis filiformibus longiusculis suffultae. — Saepe

Ascochyfa Ledi Oud. concomitata.
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d. Phragmosporae.

HENDERSONIA Berkeley.

»i^Hendersonia Agropyri repentis Oud. n. sp. Op de bladeren

van Agropyrmn rcpens. Nunspeet, 13 Maart 1898; de Heer Beins.

Cf. Ned. Kr. Arch. 3, I, 500.

64. Hendersonia Grossulariae Oud. u. sp. Op de bladeren der

jonge takken van Rihes Grossularia. — Apeldoorn, 19 Mei 1897,

O. — Nunspeet, 12 Juli 1899; de Heer Beins.

Perithecia membrana subtilissima praedita, subcutanea, parva,

pallida, denique vertioe perforata. Sporulae cylindricae vel fusiformes,

subcurvatae, stramineae, quadriloculares, ad polos rotundatae, egut-

tulatae, 14—23 X 4—42/3 ^^ (PI. IV, fig, 8).

65. Hendersonia typhicola Oud. n. sp. Op de stengels van

Typha latlfoUa. — Nunspeet, 21 Mei 1899; de Heer Beins.

Perithecia primo epiderraide velata, denique exposita, tenera,

membranacea, parva, subfuliginea, denique vertice perforata. Sporulae

oblongae, ad polos rotundatae, rectae vel curvatae, pallide-olivaceae,

quadriloculares, IIV3— 14 X 42/3- 5 /^ (PI. IV, fig. 9).

*Hendersonia Weigeliae Oud. n. sp. Op takken van Weigelia

amahilis. Nunspeet, 3 Maart 1898. O. Ned. Kr. Arch. 3, I, 500.

STAGANOSPORA Saccardo.

*Stagonospora dasygarpi Oud. n. sp. (St. Aceris dasycarpi Ned.

Kruidk. Arch. 3, I, 500). — Op takken van Acer dasycarpum. —
Scheveningen, Mei 1895.

€. Dictyosporae.

CAMAROSPORIÜM Schultz.

*Camarosporium dasycarpi Oud. n. sp. — Deze naam moet dien

van Camarosporimn Aceris dasycarpi^ gebezigd in het Ned. Kr. Arch.

3, I, 501 en in Hedwigia XXXVII (1898) p. 179, vervangen. Op
de takken van Acer dasycarpum. — Scheveningen, Mei 1894.

*Camarosporium Ilicis Oud. n. sp. N. K. A. 3, 1, 502 en Hedw.
XXXVII, 1898, p. 179). — Op de takken Y'dn Ilex AqidfoUum.

—

's Gravenhage, 1894.

*Camarosporium Periclymeni. Oud. n. sp. N. K. A. 3, 1, 502 en
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Hedw. XXXYII, 1898, p. 179. — Op takken van Lonicera Peri-

clymenum. — Scheveningen, Au:^. 1894.

66. Camarosporium Taï^aceti Oud. n. sp. — Op de stengels

van Tanacetum vulgare. — Nuiispeet, 15 Febr. 1899
; de Heer Beins.

Perithecia numerosa, epidermide velata, nunc inordinate sparsa,

tune vero in series lineares digesta, inter peridermatis lacinias ruptas

prominentia, semiorbicularia vel anguste-elliptica, glabra, nigra, Va

mill. in diam. Sporulae suborbiculares, ellipticae vel late ovatae,

vulgo 14 X 9 ^, quadrüoculares, loculo alterutro intermedio septo

longitudinali, perpendiculari vel declivi, diviso.

ri. Scolecosporae.

SEPTORIA Fries (emend.)

67. Septoria Capsellae Oud. n. sp. — Op de gedroogde en

bijna vergane bladeren van CapseUa Bursa pastoris. — Apeldoorn,

26 Juli 1899; Oud. — Perithecia minima, dense congesta, nigra.

Sporulae cylindricae, rectae, curvatac vel flexuosae, hyalinae, ad polos

rotundatae, quadriloculares, maturae 50—60 X 2V3—3V2/^-

68. Septoria conorum (Sacc.) Oud.; Phoma Conorum Sacc.

Mich II, 615; id. Syll. III, 150. — Op de kegelschubben van ^^^^s

excelsa. — Bloemendaalsch Bosch, 12 Maart 1900; C. J. J. van

Hall. — Perithecia innato-erumpentia, globoso-depressa, astoma, jure

crassiora, carbonacea, nigra, nucleo griseo. Sporulae fusoideae, rectae,

10—14X2

—

2^13 ff, primitus 1-guttulatae, postremo septo transverso

in partes 2 aequales divisae, basidiis sporis duplo longioribus, post

lapsum sporularum uncinatis (PI. IV, fig. 10).

69. Septoria japonicae Oud. n. sp. — Op de bladeren van

Evonymns japonica. — Naaldwijk, 1867 ; wijlen Dr. J. E. yan der

Trappen.

Maculae pallescentes. Perithecia amphigena, inordinate distributa,

dense congesta, primo epidermide velata, postea prom.inentia et

epermidis ruptae laciniis dentiformibus erectis circumcincta, nigra,

p. m. micantia. Sporulae breve-fusiformes, 15X4—5//, hyalinae,

continuae, rectae, eguttalatae, anguste ad polos rotundata. — DifFert

a Sept. Evonymi japonicae Pass. (Sacc. Syll. III, 482) sporulis

latioribus (15 X 4—5 contra 12— 13 X 2.5 u) et linea alba orbiculari

ad verticem peritheciorum absentia (PI. IV, fig. 11).
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70. Septoria obestspora Oud. n. sp, — Op de bladeren van

Calystegia sepium. — Nunspeet, 15 Auo^. 1898; de Heer Beins.

Maculae quond formam et dimeiisiones admodum variabiles, soli-

tariae vel confluentes, rufescentes. Poritliecia epiphylla, minima, inor-

dinate distributa, nigra. Sporulae bacillares, rectae vel curvatae, imo

nonnumquam geniculatae, hyalinae, ad polos rotundatae, plurisep-

tatae, loculamentis omnibus uniguttulatis, 23— 28 X 4—5 /u. — DifFert

a S. Convolimll Desm. sporulis multo' crassioribus (23—28X4—5^
contra 35

—

50X1-5//); a S. Calystegiae West., sporulis brevioribus

(23—28X4— 5 contra 36

—

45X4—5//), tandem a S. flagellari

Ellis et Everhart sporulis brevioribus et crassioribus (23—28 X 4—5,t^

contra 35—44X1.5//). (PI. IV, fig. 12).

RHABDOSPORA Montagne.

71. Rhabdospora Eryngicola Oud. et Sydow n. sp. — Septoria

eryngicola Oud. et Sacc. Syll. Addit. ad. vol. I—IV, p. 345, sub.

no. 298; Sacc. (Syll. X, 367, sub 108). — Op de stengels van

Enjugiuin maritimum. — Scheveningen, Oct. 1892.

Internodia albido-pallescentia peritheciorum numero notabili obducta,

quorum maxima V4 mill. in diam. habent. Perithecia nigra, primitus

epidermide velata, postea vero exposita, vertice perforata. Sporulae

curvatae, continuae, eguttulatae, 28—3OXIV2/'.
Ofschoon Septoria Eryngii Pass. (Fghi. Parm. Septoria no. 57 en

Sacc. Syll. III, 532) door den Hoogleeraar Saccardo en mijzelven

weleer als gelijkwaardig met Septoria eryngicola Oud. en Sacc. werd

verklaard, komt het mij thans toch voor, dat die opvatting in strijd

was met den aard der feiten, daar toch Septoria Eryngii niet alleen

de bladeren van Eryngium campestre aantast, maar daarenboven hare

sporen niet langer worden dan 20— 25//.

Alles wél overwegend, komt het mij voor, dat Septoria Eryngii

West. (Not. V, 31) met hare rechte sporen van 5OX2V2/* aan

Eryngium maritimum toebehoort, en dat Septoria eryngicola Oud.

(= S. Eryngii Pass. 1. c. = S. eryngicola Oud. et Sacc.) met hare

rechte of gekromde sporen van 25x1—^^kf^ uitsluitend op de bla-

deren van Er. campestre wordt gevonden. — Rhabdospora Eryngicola

Oud. et Syd. vertegenw^oordigt dan eene 3e soort, eigen aan de

tengels van Er. maritimum^ waarvan de gekromde sporen van

28 — 30X272/'? liet midden houden tusschen die der beide andere

zooeven genoemde soorten.

72. Rhabdospora Millefolii Oud. n. sp. — Op de stengels

van Achlllea MillefoUum. — Nunspeet, 21 Mei 1899; de Heer Beins.
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Peritliecia numerosa, densissime congesta, solitaria vel coüfluentia,

in series longitudinales, caulium sulcos implentes, coalescentia, Femi-

globosa vel a latere compressa et hinc cristiformia, glabra, nigra,

primitus epidermide velata, denique exposita et centro perforata,

mill. V3—1/2 ^^ diarn. Sporulae bacillares, rectae vel curvulae, ad

polos rotundatae, primo 3-, postea 2 guttulatae, coutinuae, hyalinae,

91/3—llVsXSVs/^', basidiis aequilongis vel longioribus soÖ'ultae

(PI. IV, fig. 13).

Diftert a Rh. Achilleae BresadoJa (Roum. Revue Myc. XIU,

1891, p. 30 et tab. CXIV, fig. IX; Sace. Syll. X, 394) peritheciis

multo majoribus et sporulis bis minoribus.

73. Rhabdospora Tanaceti Oud. n. sp. — Op de stengels van

Tanacefum vulgare. — Nunspeet, 7 April 1899; de Heer Beins.

Perithecia gregaria, punctiformia, epidermide velata, nigra, soli-

diuscula, 90—120 /u in diam. Sporulae filiformes, hyalinae, rectae,

curvulae vel p. m. flexuosae, 3-septatae, sub leute multum augente

neque guttiferae, neque protoplasmate granuloso farctae, 50—60 X 2 //.

CYTOSPORINA Saccardo.

*Cytosporina Abietis Oud. n. sp. — Op het voorste gedeelte

van den onderkant der vruchtschubben van Abies excelsa. — Nun-

speet, 8 April 1898; de Heer Beiks. Cf. Hedw. XXXYII (1898),

p. 317.

74. Cytosporina Syringae Oud. n. sp. — Op de takken van

Syriifga viiJgaris. — Xunspeet 1898 ; de Heer Beins.

Stromata corticola, immersa, nigra, oblonga, rima longitudinali

sinuosa exarata, intus in loculamenta plura p.m. completa sporulas-

que foventia divisa. Sporulae filiformes, uncinato-curvatae, coutinuae,

hyalinae, eguttulatae, 32X2 /<, basidiis filiformibus aequiloivgis fultae.

b. Nectroideae.

SPHAERONEMELLA Karsten.

75. Sphaeronemella Wentii Oud. n. sp. (Opgedragen aan den

Heer Dr. F. A. F. C. Went, Hoogleeraar in de Plantenkunde aan

de Universiteit te Utrecht). — Op de rottende stengels van Faba

vulgaris. — Utrecht, 1900
;
de Heer Pülle, candidaat in de Pharmacie.

Perithecia subglobosa, membranacea, mollia, primo alba, deinde

ochracea, cava, 300/^ in diam., sparsa, in telis putrescentibus immersa,

rostro concolore subulato circa 900 /n longo coronata. Rostrum e
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jSlis tenerrimis, primo per totam longitudinem unitis, postremo versus

apicem rostri relaxatis, solutis, retrorsum arcuatis, compositum. Spo-

rulae, basirliis brevissimis e mycelio, conceptaculi fundum obtegento,

sursum tendentibus fultae, maturae decidunt et deinde, in gutluiam

mucilaginis ope conglobatae, ad orificium rostri apparent. Guttula

viscosa, in corpora quibusum in contactum vonit statim difïluens,

diam. habet 250 //, et colore albo, nee minus uitore suo oculos allicit.

Sporulae hyalinae, ellipticae, continuae, longae 7//, lalae 4^.

c. Leptostromaceae.

LEPTOTHYRIUM Kunze et Schmidt.

76. Leptothyriüm Betuli Oud. n. sp. — Op de bladeren van

Carplnus Betulus. — Nunspeet, 5 Nov. 1899; de Heer Beins.

Maculae nullae. Perithecia scutiformia hypogena, numerosa, aequa-

liter distributa, puncta nigra, convexa, rugulosa, V12— Vio iïii'1. in

diara. simulantia. 8cutula, ex cuticula mutata et atrata formata, itaque

omnis structurae expertia, cavernulas obtegunt minimas, sporulis minu-

tissimis (7XlVö/0> bacillaribus, vulgo curvatis, continuis, eguttulatis,

utrimque rotundatis, basidiis aegre distinguendis fultis, repletas.

77. Leptothyriüm Fünckiae Oud. n. sp. — Op de bladeren

van Funckia ovata. — Nunspeet, 11 Oct. 1898; de Heer Beins.

Maculae nullae. Perithecia in facie foliorum inferiore p. m. regu-

lariter distributa, Ve—V4 mill. in diam., nigra, perfecte circumscisso-

soluta, ad marginem subtilissime firabriata, orificio nuUo. Sporulae

cylindraceae, rectae, ad polos rotundatae, hyalinae, eguttulatae, 2XV2/''«

LEPT08TR0MA Fries.

78. LePtostroma Abrotani Oud. n. sp. — Op de stengels en

takjes van Artemisia Abrotanum. — Nunspeet, 1899
; de Heer Beinö.

Perithecia dimidiata, aequaliter distributa, ^/g— IV3 mill. longa,

primo epidermide vel peridermate nigrefacto velata, postea exposita,

V3— V2 ïiiill. lata, astoma, saturate-fusca, opaca. Sporulae numerosis-

simae, hyalinae, continuae, vulgo oblongae vel fusilbrmes, 7—lOX
2V3— 3 .</, nonnumquam reniformia, 7X3 //, semper biocellatae, ad

polos rotundatae.

79. Leptostroma lonicericolum Rabh. Bot. Zeit, 1846, p. 46

(nomen tantum): Rab. H. M. I, W. 865; Sacc. Syll. Hl, 647

(nomen tantum). Op de takken van Loniceya Caprifoliuni var. cocci-

nea. — Nunspeet 1899 ; de Heer Beins.

23
Ywslageu der Afdeelmg Katuurk. Dl. IX. A^. 1900/1.
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Perithecia inordinate sparsa, cuticula tenuissima velata, planocofi*

vexa, atra, nitida, oblonga, centro prominentia, ad polos declivia et

acutata, 1 mill. longa, ^j^ niill. lata, tandem poro pertusa. Sporae

oblong'ae vel fusiformes, hyalinae, continuae, biocellatae, 7X2 Vs '')

ad polos rotundatae vel acutatae, singulae basidio filiformi tenuissimo,

sporulis bis ad quater longioribus sufFultae. — Internodia perithecii-

gera pallescentia, albida vel straminei coloris.

80. Leptostroma Stellariae Kirchner, Lotos 1856, p. 204;

Sacc. Syll. III, 647. — Op de bladeren van StcUarla Holostea, in

gezelschap van Septoria Holosicae Oud. — Nimspeet, 17 April 1899;

de Heer Beins.

Species adhuc indescripta.

Perithecia epiphylla, dimidiata, in maculis pallidioribus foliorum

exsiccatorum inordinate-destributa, late-elliptica, convexa, rufo-nigra,

opaca, V2—V4XV3— \'2 /'? epidermide velata, tandem fissura longitu-

dinali hiascentia. Sporulae cylindraceo-fusiformes, 9V3—II73X2V3

—

2V2 i", ad polos anguste-rotundatae, continuae, hyalinae, biocellatae.

Bovenstaande beschrijving, de eerste van dezen fungus gegeven,

geeft het recht, hem uit de lijst der „Species vix notae'' (Sacc. Syll.

III, 647) te verwijderen.

SACIDIUM Nees.

81. Sacidium Abietis Oud. n. sp. — In sulco longitudinali

mediano faciei superioris, et juxta nervum mcdianum prominentem

faciei inferioris acuum Abidis grattdis cultae, puncta nigra numerosa

approximata ofFenduntiir, quae, oculo armato

examinata, vesiculas simulant minimas, omnis

structurae expertes, 60— 100 u in diam. ha-

bentes, colore dilute fuligineo affectas, basin

SacidiwH Abietis Oud. vcrsus iu pediccllum brevlssimum, quamvis

araplum, contractas, sporulis singulis basidio filiformi fultis, repletas.

Ipsae sporulae numerosissimae, ellipticae, hyalinae, continuae, guttula

mediana ampla, valde micante, praeditae, 9—13 u longae, 7—9.5 /li

latae. — Nunspeet, Sept. 1899; de Heer Beiks. Op de naalden van

Ahies grandis.

82. Sacidium Quercüs Oud. n. sp. Op de bladeren eener Ame-
rikaansche soort van Quercus. — Nunspeet, 11 x^^pril 1898; do

Heer Beins.

Perithecia hypogena, caespitosa, orbicularia vel elliptica, 160 ad

180 ^ lata, inaequaliter inflata, postremo plana et rugosa, dimidiata^
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clypeata, atra, astoma, ad faoiem internam basidiis numerosissimis,

sporuliferis obsessa. Basidia dense cougesta, filiformia, 14—18^/3 X
IVe -", recta, hyalina^ continua. Sporulae bacillares^ hvaliuae, continuae,

PIROSTOMA Fries.

83. PiROSTOMA CIRCINANS Fr. S. V. Sc. 395; Fuck Symb. 401;
Sacc. Syll. III, 653. Op de bladeren en bladscheeden van Phrar/-

mltes communis. — Nunspeet, 1899 ; de Heer Beins.

Slecht gekende soort!

Als men de verschillende auteurs, die zich met Pirostoma clrcinans

hebben beziggehouden, raadpleegt, is het moeilijk, zoo niet onmo-
gelijk, zich voor te stellen, dat hunne mededeelingen op denzelfden

fungus betrekking hebben, ofschoon allen, als punt van uitgang, zich

met voorwerpen bezig hielden, die wel is waar miCt verschillende

namen bestempeld waren, zooals Conlosporlum clrcinans Fr. S. M.
III, 257 ; West. Herb. Cr. n». 38 ; Sphaeria circinans Rab. Kr. Fl.

174 ;
Kickx Crypt, des Flandres I, 349

; Lam botte, Fl, Mycol. Beige

II, 240; Pirostoma circinans Fr. S. V. S. 395; Sacc. Syll. III, 653;

Fuck. Symb. 401 — maar die dan toch door allen als niets meer dan

synoniemen werden beschouwd.

Inderdaad, terwijl sommigen (Fries S. M. III, 257 ; Rab. Kr. Fl.

174 en Lambotte Fl. Mycol. Beige II, 240) gewagen van eene

Sphaeriacee, in het bezit van „kogelronde, aan hun top doorboorde

perithecia", ja zelfs van „asci en paraphysen" (Fr. S. Y. S. 395

;

Kickx 1. c; Lamb. 1. c), wenschen anderen aan den fungus slechts

een ondergeschikten rang onder de Sphaeropsideeën te zien toegekend,

waaraan asci en paraphysen vreemd zijn (Fuck. 1. c. ; Sacc, Syll.

III, 653). Wallroth, die onzen fungus met den naam van Sphaeria

stigmatella bestempelde (Flora Crypt. II, 786), schrijft hem „zeer

kleine, zwak-bolle, dicht tegen het plantendeel vastgedrukte perithecia"

toe, terwijl Fückel, zich aansluitend aan de nomenclatuur van Fries,

desniettemin verklaart: „Ich kann mir ueber den Bau dieses Pilzes

noch kein klares Bild entwerfen." Over de geslachtskenmerken stapt

hij heen, maar geeft toe dat de soort bolvormige, bruine stylosporen

heeft van 12 /n in middellijn, die onder een in de lengte uitgerekt

schildvormig perithecium verborgen zijn.

De onderstelling, dat de verschillende auteurs hunne onderzoekingen

aan twee verschillende soorten verricht kunnen hebben, moge als aan-

nemelijk worden voorgesteld, toch behoort zij te worden teruggewezen

als men bedenkt, dat zoowel Fries, die den naam Coniosporium ia
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zwang bracht, als Rabenhorst, Kickx en Lambotte, die zich van

de uitdiiikking' Sphaeria bedienden om hunne uiteenloopende mee-

ningen toe te lichten, zich allen beroepen op N°. 330 der Plantes

Cryptogames du Nord de la France 1^ Ed. (A^. 1828), hetwelk —
blijkens de aan den naam van ^^Pirostoma circlnans'' toegevoegde

woorden: „Fries, in litteris" aan den beroemden mycoloog ter veri-

ficatie toegezonden — noch perithecia, noch asci, noch paraphysen

te zien geeft, en daarenboven uit niet anders dan zeer kleine, platte,

volkomen steriele schildjes bestaat, niet ongelijk aan die, welke het

kenmerk uitmaken van het geslacht Leptothjriiim.

De exemplaren van Pirostoma circmans, door Fdckel in zijne

Fungi Rhenani onder No. 791 uitgegeven, niet zonder dat de syno-

niemen Coniosjjorium circinans en Sphaeria circlnans aan den hoofd-

naam zijn toegevoegd, verschillen in geen enkel opzicht van die van

Desmazières, terwijl deze, op hunne beurt, niet van die uit het Her-

bier des Cryptogames Belges van Westendorp (No. 38) onderscheiden

kunnen worden.

De in Nederland verzamelde exemplaren van Pirostoma circinans^

voor het meerendeel in voortreffelijken toestand verkeerend, wijken

in geen enkel opzicht af van die uit:

1. Desma ziere's Plantes Cryptogames du Nord de la France,

1° Fd., No. 330 (Coniosporium)

;

2. Eabenhorst's Herbarium mycologicura, 2<^ Ed. No. 59

(Coniosporium)

;

3. Rabeniiürst's Fungi Europaei, Nos. 1031 en 2700 (Piro-

stoma)
;

4. Westendorp's Herbier Cryptogamique Beige, No. 38

(Sphaeria);

5. Fuckel's Fungi Rhenani, No. 791 (Pirostoma);

6. Roumeguère's Fungi gallici, No. 1082 (Pirostoma);

hetgeen beteekent, dat het microscopisch onderzoek van al deze ver-

zamelingen geacht kan worden beschreven te zijn in de volgende

regels.

Pirostoma circinans, een fungus, tot hiertoe nooit anders gevonden

dan op de stengels of bladscheeden van Phragmites communis^ doet

zich bij macroscopisch onderzoek voor in den vorm van strepen,

vlekken of ringen (vanwaar de naam circinans) van meer of minder

lengte, omvang of middellijn, die eerst onder de cuticula verborgen

zijn, doch later dat vliesje afwerpen en dan eeue bruine tint ver-
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toouen, die bij oudere voorwerpen naar het zwarte overhelt en, door

het zonlicht getroffen, min of meer glans verspreidt.

Met het vergrootglas onderzocht, geven de zwarte partijen eene

fijnkorrolige oppervlakte te zien, wat waarschijnlijk aanleiding heeft

gegeven tot het gewagen van eene „verzameling van zeer kleine, dicht

bij elkaar gezeten perithecia", welke uitdrukking bij sommige schrij-

vers gevonden wordt. Wij voegen hier echter terstond bij, dat deze

opvatting op eene dwaling berust, en dat bij Pirostoma volstrekt

geene perithecia, en dus ook geene asci en paraphysen gevonden

worden.

Een enkel korreltje, aan microscopisch onderzoek onderworpen,

doet zich voor als een laag koepelvormig lichaampje, of m.a. w. als

«ene plat-bolle (holle) lens, waarvan de bolle zijde naar den toe-

schouwer gekeerd is, terwijl de platte op het voorwerp rust, waarop

de fungus zich heeft neergezet. De bolle zijde is samengesteld uit

zeer kleine opgeblazen celletjes, die, van voren gezien, 2V3 tot 4-4 ^^

breed en hoekig zijn, en dit bijzondere hebben, dat de zwarte kleur,

w^elke haar eigen en waarvan het donkere uiterlijk der strepen, vlek-

ken en ringen afhankelijk is, tot die buitenzijde beperkt blijkt, ter-

wijl de zijwanden en de binnenwand daarvan geheel verstoken zijn.

Voegt men hier nu bij, dat de gekleurde zijde in haar midden, of

dicht daarbij, eene buitengew^oon kleine opening te zien geeft, in

den bodera van een oppervlakkig indruksel gelegen, en dat die ope-

ning zich voordoet als eene hei-lichtende stip, omdat zij het door-

dringen van onzen blik tot den kleurloozen achter\vand van het

celletje en het daarachter gelegen kleurlooze weefsel toelaat — dan

kan men moeilijk tegenspreken, dat deze samenhang van feiten aanlei-

ding kan geven tot de overtuiging, dat geen betere naam dan die van

Pirostoma (afgeleid van de Gr. woorden n8t(j(o doorboren en oTOfxa^

mond of opening), gekozen had kunnen worden om de eigenschappen

aan te duiden, w^aarop Avij hierboven de aandacht gevestigd hebben.

Toch lijdt het geen twijfel dat Fries, wiens diagnosen voortvloeiden

uit onderzoekingen met geen ander werktuig dan het vergrootglas,

van den fijneren bouw, dien wij hier boven schetsten, geene kennis

kan hebben gehad, waaruit voortvloeit dat hij, bij het geven van den

naam Pirostoma aan voorwerpen, geheel gelijk aan die, welke wijzel-

ven onderzochten, geleid zal zijn geworden : niet door het onderzoek

van de cellen der kleine korrelvormige lichaampjes, maar wel van

de zwarte vlekken zelven, waaraan wij echter nooit iets van eene

opening bemerkt hebben. Ten overvloede herhalen wij, dat de aan-

wezigheid van „sporae ascis linearibus paraphysophoris receptae"

«och door onszelven, noch door Fuckel, noch door Saccardo bewaar-
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lieid is gevonden, zoodat de door Fkies met den naam Pirostoma

circinans begiftigde fungus ons een raadsel gebleven is. De mededee-

lingen van KiCKX en van Lambotte, welke laatste niets deed dan

de door den eersten geleverde formule eenvoudig, en dan nog on-

volkomen, over te schrijven, kunnen ons niet uit de verlegenheid

redden, omdat zij hunne lezers naar de gedroogde ^^oorwerpen van

Westendorp verwijzen, waaraan niets van hetgeen zij beschrijven

te ontdekken valt, integendeel, alles in overeenstemming is met het-

geen wij bij onze eigene exemplaren gevonden hebben.

Alles wel overdacht, schijnt Pirostoma circinans ons toe, een voor-

loopige, onvruchtbare toestand te wezen van een hoogeren vorm^

en aan het geslacht Leptothyrium verwant te zijn. Saccardo gaf

den fungus eene plaats onder zijne pLeptostromaceae phaeosporae"^

zouder twijfel omdat Fuckel dien „bolvormige, bruinachtige stylo-

sporen" had toegeschreven, edoch, aan deze voorstelling kunnen wij

geene waarde hechten, omdat zij volkomen in strijd is met de erva-

ring, bij het onderzoek van Fuckel's exsiccata opgedaan.

Al degenen, die aan Pirostoma circinans een ostiolum, asci, sporen

en paraphysen toekennen, schijnen de eene of andere Pyrenomyceet

onderzocht te hebben, die toevallig tusschen de schildjes van Piro-

stoma had post gevat, of wel, zonder voorafgegaan onderzoek, den

mycoloog van Upsala of elkander te hebben nageschreven.

d. Excipulaceae.

DISCELLA Berkeley et Broome.

84. DiscELLA Berberidis Oud. n. sp. (Discella Grossulariae Oud.
Ned. Kruidk. Arch. 2, Y, 506). Nadat mij gebleken was, dat het

takje, waarop ik de hierboven bedoelde DiscdJa gevonden had, niet

aan Rihcs Grossularia^ maar aan Berberis vulgaris had toebehoord,

moest de eerstgekozen naam natuurlijk veranderd worden. De begane

fout herstel ik dus bij deze gelegenheid, terwijl ik in herinnering

breng, dat de diagnose van den fungus luidde als volgt:

Maculae circulares nigrae numerosae, Vio—V5 mill. in diam., mi-

cantes, primo neutiquam, postremo parum prominentes, e cellulis

peridermatis, pseudoparenchymate nigrescente repletis, formatae, foveas

minimas, in parenchymate corticali absconditas, operculi ad instar

occludunt. Foveae, sporularum glebula coloris meilei repletae, peri-

theciorum locum tenent operculoque scutiformi perforato vel delapso

late patentes, contenta amittunt. Sporulae bacillares, rectae vel sub-

curvatae, ad polos rotundatae, biloculares, separatim visae fere hyalinae^

congestae vero manifeste mellae, 7— 10 X 2—3 /u.

(Wordt vervolgd.)
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Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt namens den

Heer Ernst Cohen, een opstel aan, getiteld: „^^^Weston-

hadm 'mmelement.'
'

1. In een verhandeling over dit element (zie deze Verslagen 30

Juni, 1900 p. 125—137) werd meegedeeld, dat er van het kadmium-

amalgaam, dat 14.3 pCt. Cd bevat, twee vormen kunnen optreden,

die bij 23° C. in elkaar overgaan. Tot het bestaan dier vormen

werd besloten op twee gronden :

1°. Uit het feit, dat elementen, opgebouwd volgens het schema

Cd- verdunde kadmiumsulfaatoplossing-Cd amalgaam 14.3 % Cd.

niet allen hetzelfde verloop der E. K. als funktie der temperatuur

vertoonen, maar dat dit verloop kan plaats vinden volgens de krom-

men, die in onderstaande figuur door I, III resp. door II zijn

aangeduid.

i
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dat de E. K. van liet element met liet raetastabiele amalgaam grooter

dan die met het stabiele (bij zekere temperatuur beneden 23"' C),

dan zöu, daar in beide cellen de amalgaamelektrode den 'positieven

pool vormt, bij stroomdoorgang

+ Cd-amalgaam -)-
|
Cd- amalgaam

metastabiel I stabiel

verd. kadmiumsulfaat verd. kadmiumsulfaat

oplossing O])lossiug

—
I
Cd — Cd

J. II.

Fig. 2.

aan de Cd-pool in II metallisch kadmium worden afgescheiden, dus

stabiel kadmiumamalgaam in II in oplossing gaan, terwijl in I

metallisch kadmium in oplossing zou treden, terwijl er metastabiel

amalgaam gevormd werd.

Het resultaat zou dus zijn, dat zich (beneden 23°) langs elektri-

•schen weg het meiastabiele systeem ten koste van het stabiele zou

vormen en dit is, volgens bekende principes, onmogeljjk.

Dr. BöTTGEii heeft dus gelijk, wanneer hij zegt, dat do kurve I, III

(in fig. 1) op het stabiele, kurve II op het metastabiele kadmium-

amalgaam betrekking heeft en dat dus volgeus de elektrische metin-

""en de elementen van Jager stabiel amab-aam zouden bevat hebben.o o

2. Tegenover dit resultaat, langs elektrisehen weg verkregen,

staat nu het resultaat, dat de diln tometer heeft geleverd, dat toont,

dat het amalgaam der elementen I en III, (dat volgens de elektrische

meting stabiel zou moeten zijn) bij 0° C. niet in evenwicht is en

zich onder kontraktie omzet.

Ik kan op dit oogenblik die twee schijnbaar tegenstiijdige resul-

taten niet met elkaar in overeenstemming brengen doch hoop, dat

de onderzoekingen van den Heer Bijl over het gedrag der kadmium-

amalgamen hierin licht zullen ontsteken.

3. Intusschen ontstaat er nu een nieuwe tegenstrijdigheid, waarop

de Heer Böttger mij dan ook gewezen heeft.

Indien het element II het metastabiele amalgaam als positieven pool

bevat, dan moet een WESTON-element, met dit amalgaam als nega-

tieve elektrode opgebouwd, (Ha der vorige verhandeling) eene E. K.

bezitten, die kleiner is dan die der elementen (Ia en Illa), welke

het stabiele amalgaam als negatieve elektrode bevatten.
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Nu leverde echter de meting- het resultaat, dat juist Ila een groo-

tere E. K. bezit bij O" C. (1,0231 Volt) dan Ia en Illa (1.0197 Volt).

Willekeurige herhaling en uitbreiding dezer onderzoekingen zal

eerst mogelijk zijn, wanneer wij de omstandigheden kennen onder

welke het metastabiele amalgaam ontstaat, d. i. dus wanneer de

bovenbedoelde onderzoekingen over het gedrag der kadmiumamalga-

men in het algemeen afgesloten zullen zijn.

Waar er op het oogenblik, naar het schijnt, nog tegenstrijdigheden

bestaan, zou ik het maken van verdere gevolgtrekkingen omtrent de

bruikbaarheid van het WESTON-eloment tot later willen uitstellen,

Amsterdayn^ Oktober 1900,

Scheik. Laboratorium der Universiteit.

Ter plaatsing in de Werken wordt aangeboden een verhandeling

van den Heer K. Bes te Tilburg, getiteld: „L'équation finale".

Deze wordt door den Voorzitter in handen gesteld van de Heeren

W. Kapteyn en J. C. Kluyver om daarover in do volgende ver-

gadering verslag uit te brengen.

Voor de Boekerij worden aangeboden door den Heer HuGO de

Vries: „Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über

die Entstehung von Arten im Pflanzenreich", Band I, en door den

Heer van der Waals: „Die Continuitat des gasförmigen und

fiüssigen Zustandes". Theil II (Binare Gemische).

Na resumtie van het behandelde wordt de vergadering gesloten.

(7 November 1900.)





KONIMLIJXE AKADE^IIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADEPJNG

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 24 November 1900.

Voorzitter: de Heer ïL G. van de Sande Bakhuyzen.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Inhoud : Ingekomen stukken, p. 367. — Mededeeling van den Heer Pekelharikg. namens

den Heer W. Hüiskamp: „Over de eiwitstoffen van de glandula thymus", p. 368. —
Mededeeling van den Heer Behrens : „Over morphotropie onder antiraonyl-tartraten

van aniline en zijne homologen", p. 372. — Mededeeling van den Heer Lobby de

Bruyn, ook namens den Heer W. Alberda van Ekenstein : „Een nieuwe soort

forraal(methyleen-)verbindingen voor sommige oxyzuren", p. 373. — Mededeeling

van den Heer Moll, namens den Heer J. H. Bonnema : „'t Voorkomen van zwerf-

blokken met resten van Leperditia grandis Sclirenck sp. in 't Groninger diluvium",

p. 376. — Mededeeling van den Heer C. A. J. A. Oüdemans : „Bijdrage tot de

kennis van eenige tot hiertoe onbeschreven of slechts oppervlakkig gekende fungi"^

(4e gedeelte), p. 380. — Aanbieding door den Heer van Bemmelen van eene ver-

handeling van Dr. J. Lorié : „Beschrijving van eenige nieuwe grondboringen" II,

p. 393. — Aanbieding van een boekgeschenk, p. 394.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering' wordt gelezen en goed-

gekeurd.

De Heer Hoogeaverff heeft bericht gezonden dat hij verhinderd

is de vergadering bij te wonen.

Ingekomen zijn

:

1°. Schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken d.d.

16 November j.1. waarin medegedeeld wordt dat aan Mej. T. Tammes,

die door de Akademie met een toelage van het Buitenzorgfonds zal

vv^orden uitgezonden, ook eene Rijkstoelage van ƒ700.— is verleend

en dat de andere helft der Rijkstoelage in het begin van 1901 aan

Mej. Tammes zal worden uitbetaald.

24
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. IX. Ao.aQOO/l.
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2*^. Schrijvenvan de Maatschappij ter bevordering van het Natuur-

kundig onderzoek der Nederiandsche Koloniën d.d. 3 November 1900

dankzeggende voor de beschikking van het P. W. Korthalslbnds en

bericht gevende dat door de Maatschappij eveneens /"600.— zal

worden gegeven ten behoeve van de reis van Prof. Went naar

Suriname.

3*^. Schrijven van den Heer P, Droste, namens Administrateuren

van het P. W. Korthalsfonds bericht gevende van de afzending van

/"600.— ten behoeve van de aan Prof. Went te verleenen bijdrage

tot bevordering der Kruidkunde.

4°. Circulaire van de Académie des Sciences te Parijs, ter bege-

leiding van eeuige Procès-Vorbaux des scances de l'Association in-

ternationale des Académies, gehouden te Parijs Juli—Augustus 1900.

Behalve van het proces-verbaal der in 1 900 gehouden vergadering,

is deze circulaire vergezeld van punten van behandeling voor de in

1901 te houden vergadering. De Voorzitter wijst in het bijzonder

op het voorstel om vanwege de Association te steunen het plan

voor een graadmeting die zich ten doel zou stellen om aan te vullen

wat nog ontbreekt voor een meting, zich uitstrekkende van de Zuid-

spits van Afrika tot aan de Noordpool. De steun der Association

welke gevraagd werd zou slechts van wTtenschappelijken aard be-

hoeven te zijn. Het kapitaal, voor de uitvoering uoodig, zou reeds

gevonden zijn.

Aan de opgenoemde punten van behandeling zouden nieuwe

kunnen worden toegevoegd, en de Voorzitter vraagt elk der leden

te overwegen of ook van onze Akademie voorstellen ter behande-

ling zullen worden opgegeven.

Physiologie. — De Heer Pekelharing doet eene mededeeling

omtrent een onderzoek van den Heer W. Huiskamp: y,Over

de eliüitstoffen van de fjJandul(( iJtymusy

1)

Vroeger heb ik in deze vergadering verslag gedaan over onder-

zoekingen aangaande het fibrineferment, waardoor ik tot het besluit

gebracht was dit enzym te beschouwen als een nucleoproteide, met

dien verstande, dat nucleoproteiden van verschillende herkomst in

staat zijn de vorming van fibrine uit fibrinogene stof te veroorzaken,

nucleoproteiden uit de thymusklier, uit de testis, even goed als het

van in het bloed voorkomende cellen afkomstige. Deze stoffen Avorden

echter eerst dan tot werkzaam fibrineferment, wanneer zij in de

gelegenheid geweest zijn kalk op te nemen.
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Ik stelde mij toen, op verschillende gronden, de zaak zoo voor,

dat het fibrineferment aan de fibrinogene stof, tot vorming van

fibrine, kalk zou afstaan. Deze voorstelling kan ik echter niet

meer verdedigen, nu Hammarsten aangetoond heeft, dat fibrine,

wanneer die zoo zuiver mogelijk bereid wordt, zoo weinig kalk

bevat, dat deze stof niet als een kalkverbin ding kaa worden beschouwd.

Ik heb mij bovendien door eigen proeven van de juistheid van Ham-

marsten 's kritiek overtuigd. Men kan niet zeggen dat fibrine een

kalkverbinding is en ontstaat door het overgaan van kalk uit het

ferment op de fibrinogcne stof.

Intusschen wordt hierdoor niets veranderd aan mijn "opvatting

omtrent den aard van het ferment. Die opvatting wordt nu nog

bevestigd door een onderzoek van den Heer Huiskamp aangaande

de eitwitstoffen van de glandula thymus, waarvan de uitvoerige be-

schrijving weldra zal verschijnen.

Het is bekend dat uit de thymus, door uittrekken met water,

twee nucleoproteiden verkregen kunnen worden, waarvan een vooral

bestudeerd is door Lilienfeld, die er den naam van nucleohiston

aan gegeven heeft.

De Heer Huiskamp heeft nu gevonden, dat zoowel het nucleo-

histon als het andere nucleoproteide verbindingen kunnen aangaan

met calcium, waarvan de oplosbaarheid in water verschillend is, al

naarmate zich daarin meer of minder alkali- of aardalkalizout be-

vindt. Nucleohiston is geheel onoplosbaar, het andere nucleoproteide

moeilijk oplosbaar, in water dat 0.1 totO.öpCt. chloorcalciura bevat,

maar bij vermeerdering van het gehalte der vloeistof aan kalkzout,

of ook bij toevoeging van andere neutrale zouten, lossen beide eiwit-

stoffen gemakkelijk op. De uit het aftreksel van de thymus door

toevoeging van de noodige hoeveelheid chloorcalcium neergeslagen

stoffen zijn te beschouwen als calciuinzouten, waarin het nucleopro-

teide de rol speelt van een zuur. Zij kunnen door azijnzuur ontleed

worden, waarbij het eiwit als een in water onoplosbare stof achter-

blijft. Door behandeling van deze eiwit-kalkzouten met kaliumoxalaat

ontstaat calciumoxalaat en de kaliumverbinding van het nucleopro-

teide. Deze is, evenals de natrium- en de ammoniumverbindino-

gemakkelijk in water oplosbaar. De magnesium- en de baryumver-

binding zijn daarentegen, evenals de calciumverbinding, in zuiver

water moeiiijk oplosbaar, maar wel oplosbaar in water waaraan een

uiterst geringe hoeveelheid ammonia toegevoegd is. Zoowel de alkali-

als de aardalkalizouten van het nucleohiston worden uit de neutrale

of uiterst zwak alkalische oplossing neergeslagen door toevoeging

van zooveel zout dat het gehalte der vloeistof b.v. voor NaCl 0.9 pCt.

24*
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bedraagt, voor K Cl 1.13 pCt., voor Ca Clg en voor BaClg 0.1 pCt.,

voor Mg SO4 0.2 pCt. Het andere nucleoproteide wordt alleen door

de aardalkalizouten, en wel bij dezelfde concentratie als het nucleo-

histon, maar altijd onvolledig, neergeslagen, door alkalizouten niet.

Het gelukte den Heer Huiskamp beide eiwitstoffen met groote

zuiverheid iede** afzonderlijk te bereiden. De zeer goed met elkaar

overeenstemmende uitkomsten van de elementair-analysen van de

verschillende preparaten, bewezen dit.

De samenstelling der kalkverbindingen bleek aldus te zijn:

C H N P S Ca

Ca-nucleohiston 45.3 6.5 17. 1 3.75 0.51 1.34

Ca-nucleoproteide 49.8 7.3 15.9 0.95 1.19 1.34

Beide kalkverbindingen nu kunnen als fibrineferment werken. Bij

het onderzoek hieromtrent kwam aan het licht, dat deze ferment-

werking onder den invloed staat van het gehalte aan kalkzout van

de vloeistof waarin het fibrinogeen en het ferment opgelost zijn, en

wel zoo, dat de werking het krachtigst is wanneer de oplossing 0,1

a 0,5 pCt. Ca CI2 bevat, dat is bij die concentratie waarbij beide

nucleoproteidcn, in vloeistoffen die zoo goed als geen ander zout

bevatten, het minst oplosbaar zijn. Wanneer men het praecipitaat,

verkregen door aan een zuivere, zoutarme oplossing van een dei

nucleo{)roteiden zooveel Ca Cl 2 toe te voegen dat de vloeistof daarvan

0,1 pCt. bevat, in een oplossing van fibrinogeen in keukenzout brengt,

dan lost het daarin op. Deze oplossing nu stolt dan het snelst en

het volledigst, wanneer men daaraan zooveel chloorcalcium toevoeg!

dat het gehalte daaraan weder op 0,1 pCt. gebracht wordt. Bereikt

het gehalte aan Ca CI2 0,5 pCt. dan wordt de stolling reeds onvol •

ledig, stijgt het tot bij 1 pCt., dan blijft de stolling geheel uit.

Yoor enkele jaren is door Horne ^) gevonden dat de stolling van

het bloed belemmerd, of geheel belet kan Avorden, door het op t«;

vangen in een oplossing van calcium-, strontium- of baryumchlorido,

zoodanig dat het mengsel 0,5 pCt. van het toegevoegde zout bevatte.

Chloorbaryum belette zelfs de stolling reeds bij een gehalte van 0,25 pC(.

De Heer Huiskamp heeft, nog voordat hij van deze bevinding

van Horne kennis droeg, dezelfde uitkomst verkregen, althans met

betrekking tot calcium- en baryumchlorido. Hij heeft onderzocht of

) Journal of Physiol. Vol. XIX, p. 356.
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ook het nucleoproteide van het hloedserum, het fibrmeferment in den

engeren zin, evenals do nucleoproteiden van de thymus, in zijn werking

op fibrinogeen van het gehalte der vloeistof aan kalkzout afhankelijk

was en op die vraag een bevestigend antwoord verkregen. De stof

werd op de vroeger door mij aangegeven wijze, door behandeling

van het verdunde bloedserum met azijnzuur, bereid en, met behulp

van zeer weinig ammonia, in water opgelost. Nu bleek dat uit deze

oplossing ook dit nucleoproteide door chloorcalcium kon worden neer-

geslagen en wel ook hier het beste wanneer het gehalte op 0,1 pCt.

gebracht werd.

Nu werden 900 cc. runderbloed in 100 cc. 10 pCt. Ca CI2 opge-

vangen. Het bloed, dat nu dus 1 pCt. Ca C12 bevatte (afgezien

van de daarin reeds aanwezige zouten) stolde niet en werd gecen-

trifugeerd. Het plasma vertoonde een gering begin van stolling

wanneer het met 2/3 van zijn volumen water verdund werd, maar

stolde, in den tijd van een kwartier, volkomen, wanneer het met

3 deelen water verdund werd, waardoor dus het gehalte aan Ca CI2

tot 0,25 pCt. daalde, een concentratie waarbij, als geen andere zouten

in noemenswaarde hoeveelheid aanwezig zijn, de kalkverbinding van

het nucleoproteide onoplosbaar is.

Vroeger heb ik in deze vergadering medegedeeld dat magnesium-

sulfaat de stolling van het bloed kan beletten door het tot stand

komen van de verbinding van nucleoproteiden met kalk te verhin-

deren. De Heer Huiskamp vond nu dat baryumchloride op dezelfde

wijze en in nog sterkere mate werkt. Wanneer bloed opgevangen

wordt in een oplossing van Ba CI2, maakt het baryum zich van het

nucleoproteide meester; de stolling wordt dientengevolge verhinderd

en het door centrifugeeren afgescheiden plasma stolt niet spontaan,

ook niet na verdunning met water, waar wel wanneer men niet

alleen, door verdunning met water, het gehalte aan Ba CI2 gering

maakt, maar ook, door toevoeging van Ca C12, het gehalte aan kalk

verhoogt. Het snelst en het volledigst stolt ook dit plasma wanneer,

na verdunning met water, het gehalte aan Ca CI2 op 0,1 a 0,5 pCt.

gebracht wordt. Wordt meer kalkzout toegevoegd, zoodat hierdoor

alleen, zonder de hulp van andere zouten, de nucleoproteide-kalk-

verbinding zou kunnen worden opgelost, dan blijft de stolling

achterwege.

Aan de vroeger door mij aangevoerde gronden voor de meening

dat het de nucleoproteiden zelven zijn, en niet bijmengselen, die,

met behulp van kalk, als fibrinefernient werken, is, naar ik meen
door het onderzoek van den Heer Huiskamp nieuwe steun gegeven.

Chloorcalcium oefent invloed op de ferment werking jui«t bij die graden
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"Van concentratie waarbij bet in s*aat is den toestand der nucleopro-

teiden te veranderen. Voor de onderstelling dat die invloed betrekking

zou hebben op volstrekt onbekende bijmengselen die in de nu zeer

zuiver bereide nucleoproteiden van de thymus zouden voorkomen, pleit,

naar het mij voorkomt, geen enkele waarneming.

Het vermoeden door Schaper ^), naar aanleiding van HoR^'E's

bevindingen geopperd, dat de belemmering van de stolling door

calcium-, strontium- en baryumzouten berusten zou op het vermogen

van zouten om fibrine op te lossen, is in strijd met de waarnemingen

van talrijke onderzoekers, ook met die van den Heer Huiskamp,

waaruit blijkt dat een overeenkomstige hoeveelheid chloornatrium

geen vertraging of onvolledig-heid van de stellino- teweeo:breno-t.

Scheikunde — De fleer Th. H. Behrens biedt eene mededeeling

aan ; „ Over morjjhotrople ondrr antlmonyl-tarirnten van

aniline en zijne homologen.'^

Het zij vergund, met eenige woorden op een merkwaardig voor-

beeld van morphotropie te wijzen, dat bij een onderzoek van anti-

monyl-tartraten van aniline en zijne homologen aangetroffen werd.

Alle deze verbindingen leveren goed ontwikkelde kristallen, van het

hemicdrische type, dat aan het kalium-antimonyl-tartraat eigen is,

maar met zeer uiteenloopenden habitus der kristalaggregaten. Van
aniline, p-toluidine en p-xylidine verkrijgt men zelden aggregaten,

in den regel geïsoleerde kristallen, type braakwijnsteen, terwijl dit

type in de kristal-gewrochten der antimonyl-tartraten van o-toluidine

en v-o-xylidine slechts bij uitzondering te voorschijn komt.

Hierbij valt de groote overeenkomst der vormen op, wanneer men
de kristalaggregaten der ortho-verbindingen onder zich vergelijkt,

en evenzoo die der meta- en para-verbindingen.

Uit oplossingen der chloorhydraten van o-toluidine en o-xylidine,

waarbij men kalium-antimonyl-tartraat gevoegd heeft, scheiden zich

na korten tijd rosetten van lange naalden en ranken af; met oplos-

singen van m-toluidine en m-xylidine moet men vrij wat meer tijd

geven voor de kristallisatie, en in oplossingen van p-toluidine, p-

xylidine en aniline is men verplicht natrium-tartraat toe te voegen

om kristalvorming te voorschijn te brengen, die alsdan nog maar

langzaam vordert. Men zou hieruit eene verklaring voor het ont-

1) Textbook of Physiologv, I, p. 170,
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staan van geïsoleerde en goed ontwikkelde kristallen in de laatste

katesforie willen afleiden, en het ontstaan van naalden en ranken

in de eerste kategorie met doorschieten der h'jekpunten, als gevolg

van schielijken groei, in verband willen brengen, maar langs dezen

weg is niet wel eene verklaring voor het optreden van rhomboidale

platen, op rhomboïders van natriumnitraat gelijkende, in oplossingen

van m toluidine en m-xylidine te vinden.

Opmerkelijk en eenigszins raadselachtig is ook de overeenkomst

tusschen aniline, p-toluidine en p-xylidine. Met jodoplatiuaten en

met herapathietachtige jodeeringsprodukten dezer basen werkende

kornt men tot dezelfde groepeering: aniline naast p toluidine. Neemt

men in aanmerking, dat de verbindingen van aniline, p-toluidine en

p-xylidine tevens het meest getrouw het eigenaardig hemiëdrische

type van het kalium- antimonyl-tartraat teruggeven, zoo komt men

tot de gevolgtrekking, dat in het samengesteld atoomcomplex der

antimonyl-dubbel-tartraten de para-plaats, tegenover het aanhechtings-

punt der een waardige base, van geringe beteekenis zijn moet, terwijl

door aanhangsels grootere stoornis veroorzaakt wordt, al naar mate

zij nader bij het aanhechtingspunt geplaatst zijn.

Scheikunde. — De Heer C. A. Lobry de Bruyn biedt, ook namens

den Heer W. Alberda van Ekenstein, een opstel aan ge-

titeld; ,,Een nieiuve soort formal-ftnefhijleen-Jverbindingen van

sommige oxyziireny

Bij de bereiding van de forraal verbindingen van meerwaardige

alcoholen en van oxyzuren heeft men tot nu toe altijd den conden-

seerenden invloed van een anorganisch sterk zuur moeten te hulp

roepen. De omzetting, die dan optreedt, heeft plaats tusschen het

formaldehyde en de hydroxylgroepen die een alcoholfunctie bezitten

;

bij de oxyzuren nemen de carboxylgroepen aan de reactie geen deel,

zoodat de gevormde verbindingen nog altijd zuren blijven.

Bij meerdere oxyzuren, met name bij die welke slechts een alco-

holische hydroxylgroep in 't molecule bezitten, hebben de pogingen

ter bereiding van formal verbindingen slechts een negatief resultaat

gegeven. Ook bij het twee hydroxylgroepen bevattende wijnsteenzuur

gelukte het aan Weber en Tollens i; slechts moeilijk in zeer geringe

1) Ann. (1. Cliem. 2J)9. 335.
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hoeveelheid eene verbinding te verkrijgen, waarvan het hun nog

twijfelachtig voorkomt of zij werkelijk van het onveranderde wijn-

steenzuur mag worden afgeleid.

Wij hebben nu, reeds geruimen tijd geleden, vastgesteld dat het

formaldehyde met wijnsteenzuur, citroenzuur, appelzuur en melkzuur

zich omzet, indien men opereert in zuivere waterige oplossingen.

De gevonden verbindingen toch zijn juist buitengewoon gevoelig

tegenover zuren: deze doen direct de componenten terug ontstaan.

De nieuwe formalverbindingen onderscheiden zich van de tot nu toe

bekende ook nog doordat bij hare vorming de carboxylgroep aan de

reactie meedoet. Zoo komt men bij het wijnsteenzuur tot eene

verbinding die geen zure eigenschappen meer bezit ; het citroenzuur

wordt van een driebasischzuur een tweebasisch, het appelzuur van

tweebasisch eenbasisch.

De nieuwe verbindingen ontstaan door herhaald indampen van de

oplossingen der zuren met een overmaat van formaline. Daar het zuur

zelf zijne inwerking met formaldehyde verhindert en zijne verbinding

door warm water ook reeds een begin van ontleding ondergaat kan

het niet verwonderen dat telkens slechts een zeer geringe hoeveelheid

(± 5 pCt.) wordt gevormd, welke door uitschudden met aether of

beter nog met chloroform of benzol moet worden uitgetrokken. Soms

kristalliseert de verbinding ook langzaam uit de ingedampte stroop

uit. Na verwijdering door uitschudden kan uit het residu met meer

formaline weer een nieuwe hoeveelheid worden bereid. Men heeft

hier dus met eene evenwichtsreactie te maken.

Uit het d-wijnsteenzuur werd een witte, in naalden kristalliseerende

stof verkregen met een smeltpunt van 117°, en een draaiend ver-

mogen van -f 112°. Blijkens de elementairanalyse en de bepaling

van het aantal methyleengroepen door middel van phloroglucine en

zoutzuur is de verbinding Co Hg Og, dus

:

OC\q Zij is neutraal. De samenstelling werd ook nog

I /O ^ bepaald door verwarming met eene bekende hoe-

. veelheid norm. alkali en titratie van 't niet gebon-

jjQ
dene. Bij indampen der slof met zuiver water,

I
^CHo ^)

^^^^' ^"*^^ ^^^'^^' zuren of alkaliën, worden de com-

OC^ ponenten teruggevormd.

Op geheel dezelfde wijze ontstaat uit het anti-wijnsteenzuur een

') Er zal nog worden getracht van deze en de volgende stoffen de raolec. gewichten

te bepalen.
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bij lOG*^ smeltende verbinding, die zooals te verwachten was,

inactief is.

Het is nu zeer eigenaardig dat het niet gelukt uit het druivenzuur

oen formalverbinding te bereiden. Het kristalliseert bij 't indampen,

ook na verhitting boven 100°, weer onveranderd uit. Het schijnt

(lus dat de neiging van het d- en 1-wijnsteenzuur om zich in ge-

concentreerde oplossing tot druivenzuurmoleculen te vereenigen,

grooter is dan die welke de vorming der zeer onbestendige formal-

verbindingen veroorzaakt. Wij zullen dat punt nader onderzoeken,

zoodra wij de formalverbinding van het 1-wijnsteenzuur in handen

hebben.

Het citroenzuur geeft eene bij 200° smeltende, goed kristallisee-

rende verbinding, die slechts één methyleengroep bevat. Uit de

analyse en de formalbepaling volgt de samenstelling C7H8O7; de

meest waarschijnlijke formule is wel

:

r*H POO H
I

2
^^'-'

Deze stof laat zich eerst als tweebasisch zuur, na

n^ O
--5.QJJ

verwarming als driebasisch zuur titreeren. Ook bij

I

^^^^ het appelzuur treedt omzetting met formaldehyde op;

CH2 COO H zulks blijkt reeds uit de verandering der draaiing.

Door uitschudden met benzol kan men uit het stroperige reactie-

product een oheachtige vloeistof afzonderen die bij sterke afkoeling

nog vloeibaar blijft. Zij is bijna onoplosbaar in water, reageert

zuur en draait links. Volgens eene bepaling met behulp van phloro-

glucine en zoutzuur bevat zij één methyleen groep. Waarschijnlijk

is dus de formule COOH—CH—CH — C= O
I I

O.CH2.O

Bij salicylzuur en oxaalzuur treedt bij de behandeling met forma-

line op de aangegeven wijze eene omzetting niet op. Andere oxy-

zuren, waarvan het reeds bekend is dat zij bij behandeling met

formaline in tegenwoordigheid van een zuur formalverbindingen geven,

zullen nog nader worden onderzocht.

Opgemerkt moge nog worden dat de suikers bij indampen met

formaline, bij afwezigheid van een zuur, ook inwerken. Zulks blijkt

uit de zeer belangrijke veranderingen in draaiing welke optreden
;

bij glucose eene stijging tot op ongeveer het dubbele, bij galactose,

fructose, arabinose en mannose sterke daling
; rhamnose wordt van

rechts-, linksdraaiend. De nieuwe verbindingen blijven echter als

stropen terug ; het is ons nog niet gelukt daaruit gekristalliseerde

stoffen te verkrijgen. Dampt men ze eenige malen met zuiver water
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in dan vervluchtigt het gebonden formaldehyde en de onveranderde

suikers kristalliseeren uit ; ook hier is dus de binding eene zeer

zwakke i).

Uit onderzoek wordt nog nader voortgezet.

Aardkunde. — De Heer J. W. Moll biedt eene mededecling

aan van den Heer J. H. Bonnema te Leeuwarden, over:

„'^ VoorkorrtPM van zwerfblokken mei resten van Leperditia

grandis Schrenck sj). in H Groninger diluviimi.'^

1852. Cypridina grandis A. Schrenck. Uebersicht des oberen silu-

rischen Scliichtensystems in Liv-, Est- und Kurland. Dorp.

Archiv, Serie I, Bd. 1, pag. 85.

1858. Leperditia haltiea Fr. v. Schmidt. Untersuehungen über die

silurische Formation von Esthland, Nord-Livland und Oesel.

Dorp. Archiv, Serie I, Bd. 2, pag. 171 en 192. (ex parte.)

1858. Leperditi(( gigantea F. Roemkr. Ueber eine riesenhafte Art

der Gattuhg Leperditia. Zeitscbr. d. deutsch. geol. Gesellscli.,

Bd. 10, pag. 356.

1859. Leperditia grandis Fr. v. Schmidt. Beitrag zur Geognosie der

Insel Gotland. Dorp, Archiv, Serie I, Bd. 2, pag. 455,

1860. Leperditia grandis Eichwald. Letli. ross. anc. per. pag. 1332,

tab. 51, fig. 9, rt, ^, c.

1872. Leperditia gigantea J. Barrande, Supplément au Vol, I du

système silurien du centre de la Bohème, pag. 535, tab.

34, fig. 4, 5, 6.

1873. Leperditia grandis Fr. v. Schmidt. Miscellanea Silurica I.

Ueber die russ, silur. Leperditien. Mem. Acad. St. Péters-

bourg. Tomé XXI, N°. 2, pag. 10, fig. 3, 4, 5, 6.

^) Wij merken nog op dut benzaldebycle bij verwarmen met de waterige oplossing

van wijnsteenzuur, antiwijnsteenzuur, citroenzuur en glucose, ook inwerkt; de pro-

dukten zijn ecbter allen vloeibaar, stroperig en zeer onbestendig. Bij het wijnsteenzuur

wordt de draaiing links, bij glucose daalt zij in sterke mate.
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1816. Lfijjerditla (Isochllina) rjigantea. F. Roemer. Letli. pal. Atlas,

tab. 19, fig. 8.

1879. Leperdltki grandis Kolmodin. Ostracorla silurica Gotlandiae.

Vetensk. akad. förhandling. N*^. 9, pag. 135.

1881. Isnchilina grandis Jones. Some cambrian and silurian Leper-

ditiae and Primitiae. Ann. and Mag. Nat. Hist. 5^ ser.

vol. 8, pag. 347.

1882. Leperditia grandis Fr. v. Schmidt en Jones. On some silu-

rian Leperditiae. Ann. and Mag. Nat. Hist. 5^ ser. vol. 9,

pag. 169.

1882. Leperditia grandis Nütling. Die kambrischen und silurischen

Greschiebe der Provinzen Ost- und Westpreussen. Jahrb.

der preuss. geol. Landesanstalt, pag. 295.

1883. Leperditia grandis Fr. y. Schmidt. Miscellanea Silurica III.

Nachtrag zu den russ. silur. Leperditien. Méra. Acad.

St. Pétersbourg. YIP ser. Tomé XXXI, N". 5, pag. 8.

1884. Leperditia gigantea F. Roemer. Leth. errat pag. 84.

1891. Ijeperdlila gigantea Krause. Die Ostracoden der silur. Dilu-

vialgescbiebe. Wissensch. Beilage z. Programm der Luisen-

stadtisohen Oberrealschule zu Berlin. pag. 7.

Een van de merkwaardigste verschijnselen, die ik bij 't bestudeeren

der sedimentaire zwerfblokken uit den Groninger Hondsrug opgemerkt

heb, reken ik 't veelvuldig voorkomen van kalksteenen met resten

van Leperditia grandis Schrenck sp. Van deze interessante Leperditia-

soort toch bevinden zich in de verzameling Groninger zwerfblokken,

die in 't Geologisch Museum der Groninger Universiteit bewaard

wordt, 22 min of meer volledige en grootere of kleinere kleppen,

terwijl 't aantal gevonden exemplaren nog grooter is. Dit aanzienlijk

aantal is nog al opmerkelijk, wanneer men bedenkt, dat in geheel

Duitschland en wel in Oost Pruissen slechts 3 exemplaren gevonden

zijn n.1. één te Lyck en twee in de omstreken van Koningsbergen.

Uit 't geheele gebied tusschen Oost-Pruissen en Groningen is tot

dusver geen enkele vondst bekend gemaakt.
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Leperditia grandis ScHRE^^CK sp. is onder de in Groninger diluviale

zwerfblokken voorkomende Leperditia-soorten, zoowel wegens hare

afmetingen a]s ook wegens hare morphologische kenmerken, zeer

gemakkelijk te herkennen. Zooals de naam reeds aanduidt, kan zij

eene voor Leperditien buitengewone grootte bereiken. Zoo bezit b.v.

de grootste klep (een rechter), die te Groningen gevonden is, een

slotrand, die 20 m.M. lang is, terwijl van de andere aldaar voor-

komende Leperditia-soorten de grootste klep een rechter van Leper-

ditia baltica His. sp. is met een slotrand van 15 m.M. De oog-

tuberkels zijn bijzonder sterk ontwikkeld. De buikrand is bijna recht

en stijgt van achteren naar voren langzaam. De grootste dikte (af-

stand van de eene klep naar de andere) bevindt z'ch dicht bij den

buikrand en verloopt daarmee evenwijdig. Beide kleppen bezitten

achter den oogtuberkel een groeve, die van de middenvlek boven-

waarts naar den slotrand loopt. Aan de voor- en achterzijde bezitten

beide kleppen een breeden zoom.

De rechterklep bezit op de plaatsen, waar deze randzoomen aan

de buikzijde eindigen, een ronde opening.

De linkerklep is achter de groeve, die van de middenvlek naar

boven loopt, tot aan den achtersten randzoom bij den slotrand aan-

gezwollen, 't geen bij de oudste exemplaren 't duidelijkst op te merken

is. Alleen in 't midden van den buikrand bezit deze klep een weinig

ontwikkelden omslag.

't Gesteente, waarin verreweg de meeste resten van deze Leperditia-

soort gevonden zijn, is zeer gemakkelijk te herkennen, 't Is een

dichte, splinterige kalksteen met een lichtgrijze, soms iets groen-

achtige kleur. Door verweering wordt zij meer geclgrijs. Er door-

heen loopen in kristalüjne kalkspaat gepetrificeerde stokken van

Laceripora cribrosa Eicnw. In dit gesteente zijn behalve Leperditia

gi-andis ScHiiEKCK sp. en Laceripora cribrosa EiCHW. gevonden

:

Ilionia prisca His. sp., Leperditia phaseolus His. sp. en Meristina

didyma Dalm. sp. De resten, die in dit gesteente vooikomen, zijn

gewoonlijk door hare geaardheid moeielijk onbeschadigd te voorschijn

te brenjjen. Beter oelukt dit, wanneer ze zich bevinden in aard-

achtige gedeelten, die er een enkele keer in voorkomen.

Veel zeldzamer dan in bovengenoemde splinterige, lichtgrijze kalk-

steen komen resten van Leperditia grandis voor in een fijn korrelige,

meer bruinachtige kalksteen, die ook stokken van Laceripora cribrosa

bevat. Tevens bevinden zich hierin resten van Leperditia phaseolus

His. sp. en Proetus conspersus Ang.

Beide soorten kalksteen moeten, wat hunnen ouderdom betreft,

gebracht worden tot de Bovenste Oeselsche laag en wel tot de gele
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zone hiervan. Dit blijkt voldoende uit de versteeningen, die ze

bevatten.

Ten slotte moet nog nagegaan worden, of dergelijke gesteenten

ook nog als vaste rots bekend zijn. Kalksteen met resten van Leper-

ditia grandis is als zoodanig in 2 streken bekend n.1. op Gotland

en op Oesel. Op 't eerstgenoemde eiland wordt ze gevonden bij

Katthammersvik. Volgens voN Schmidt (Untersuchungen etc. pg. 171)

komt ze op Oesel voor in een steengroeve niet ver van den „Ticko-

Krug" bij Hoheneichen en in een andere bij Lümmada, die aan

den weg van Arensburg in een bosch gelegen is. Op mijne reis door

die streken, welke ik de eer had onder de leiding van VON Schmidt

te doen, verzamelde ik 2 stukken kalksteen, die resten van Leper-

ditia grandis bevatten. Volgens de etiketten (mij opgegeven door

VON Schmidt) is 't eene afkomstig uit de steengroeve van Lümmada
en 't andere uit die van Piizza. Deze laatste vindplaats is zeker

dezelfde als die, waarvan ton Schmidt l.c. opgeeft, dat zij zich

bevindt in de nabijheid van den „Ticko-Krug". Met 't stuk van

Lümmada komen de Groninger erratica niet overeen. Sommige licht-

grijze, splinterige stukken gelijken echter petrographisch volkomen

op 't gesteente van Puzza. Toch is hunne overeenkomst niet volko-

men, daar de in de Groninger erratica voorkomende kleppen van

Leperditia grandis bij die uit 't gesteente van Puzza aanzienlijk in

grootte achterblijven. Nu zijn volgens von Schmidt (Miscellanea

Silurica III pag. 9) de kleppen van Leperditia grandis op Gotland

over 't algemeen kleiner dan die van Oesel, zoodat in dit opzicht de

hier besproken Groninger erratica een overeenkomst vertoonen met

't gesteente van Katthammarsvik. Of zij daarop echter ook petro-

graphisch gelijken, kan ik niet beslissen, daar mij van laatstgenoemde

plaats geen vergelijkingsmateriaal ten dienste staat. Derhalve kan

ik ni(!t nagaan of en zoo ja waar de kalksteen met resten van

Leperditia grandis, die in 't Groninger diluvium gevonden wordt,

noo" als vaste rots aanwezis; is.
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Plantkunde. — De Heer C. A. J. A. OudemaivS biedt eene

mededeeling aan, getiteld: ^Bijdrage tot de kennis van eenige

tot hiertoe onbeschreven of slechts oppervlakkig gekende Fimgi'\

(4e gedeelte en slot.) (Vervolg van blz. 362).

t t 11 ft: L it H € O M I E .% E).

u. Hij aio s por ae.

GLOEOSPORIUiM Desmazières et Montagne.

ï'ig-^- 85. Gloeosporium Aucubae Oud. n. sp. —
Op de bladeren van Aucuha japonica. — Bussum,

Juli 1900. — De Heer C. J. Koning.

Epigenum. In tbliis necatis nigrefactis globuli

vel cirrhi subtilissimi, dilute stramiuei, conspicui

fiunt, qui, oriticia epidermidis minima obturantes

et e cavernulis infra-epidermoidalibus, 500 jn latis,

200 u altis, propulsi, statimque

coagulati, ex mere conidiis con-

sistunt. Sunt haec conidia ellip-

tica vel parum oblongata, 4—7X
2— 3//, hyalina, continua, biocel-

lata, basidiisque acicularibus, 35 /li

altis, e strato proligero fuligineo

oriundis, fulciuntur.

Gl. Aucubae Oud.

van boven gezien.

Fis:. 3.

id. op vertikale doorsnede

Fis- 4.

id. Basidiën met conidiën

en conidiën afzonderlijk.

*Gloeosporium antherarum

Oud. n. sp. N. K. A. 3, I, 506 en Hedw.

XXXVll (1898) p. 179. — Op verweekte

lielniknoppen van Calyslegia sepium. — Lei-

muiden, Juli 1894; de Heer L. Yuyck.

MYXOSPORIUM Link.

*Myxosporiüm Coryli Oud. n. sp. N. K. Aroh. 3, I, 507 en

tab. YI f- 10. — Op takken van Corylus Avellana. — Nunspeet,

3 Maart 1898; De Heer Beins.

86. Myxosporium juglanüinum Oud. n. sp. — Op de takken

van Juglans rcgia. — Scheveningen, 1894.
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Pustulae prominentes, sub peridermate occultatae, tandem, perider-

mate irregulariter rupto, liiantes glebulamqiie griseam exponentes.

Coütinet haec conidia fusiformia, hyalina, continua, ad polos angusto

rotundata, biocellata, 8—10X2— 2V3/^, primitus basidiis tenerrimis,

20—25X1/', suffulta. Differt a Myxosjjorio Jughmdif^ AWeschev (Ber.

Bayer. bot. Ges. V (1897) p. 21 et Sacc. Syll, XIV, 1015) coni-

diis biocellatis, minoribus (8—10x2—2V3 /' contra 10— 14x3V:i

—

4V2/') et basidiorum bene evolutorum praeseutia (PI. IV, fig. 14).

/?. Scoleco-Allantosporae.

CRYPTOSPORIÜM Kunze.

87. Cryptosporium Siphonis Oud. n. sp. — Op takken van

Aristolochia SipJio. — Nunspeet, 12 April 1898; de Heer Beiks.

Pustulae numerosae, inaequaliter distributae, parum prominentes,

sub peridermatis portiunculo nigrefacto, postremo ceutro peiforato,

occultatae, V5 niill. in diam. Conidia hyalina, bacillaria, ad polos

rotundata, continua, 10—20xV3/"-

LIBERTELLA Desmazières.

88. LiBERTELLA AuCAPARiAE Oud. n. sp. — Op takken van

Sorbiis Aucupnria. — Naaldwijk, Dec. 1866 ; wijlen Dr. J. P]. van
DER Trappen.

Pustulae valde numerosae, dense aggregatae, peridermate velatac,

difFormes, saepe confluentes, p.m. inflatae, intus nigrae. Conidia valde

öubtilia, falcata, 14— löXlVe/'? ^d polos acicularia,}iyalina, basidiis

aequilongis et aequilatis, hyalinis, rectis suffulta.

Differt a Libertella Ariae AUesclier, Ber. Bayer. bot. Ges. IV

(1896) p. 37 et Saccardo Syll. XIV, 1035, pustularum colore neuti-

quam rubente, conidiorumque longitudine pauUo majore (18—25X
\ fi contra 4— löXlVc/").

89. Libertella Opuli Oud. n. sp. — Op de jonge takken van

Vibiirnum Opuhis. — Nunspeet, 3 April 1899.

Acervuli sparsi, peridermate velati, pauUo inflati, aurantiaci, elliptici

vel oblongi, V2—IV2XV2—V^ niill. Conidia cylindrica, liotuliformia,

ad polos rotundata, continua, singula liyaliiui, aggregata pallide

aurantiaca, basidiis aequilongis suffulta.
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Tig. 5. 90. LiBERTELLA SyRINGAE Oud.

n. sp. — Op takken van Syringa

vulgaris. — Bussum, Juli 1900;

de Heer C. J. Koning.

Acervuli numerosi, quoad for-

mam et dimensiones maxime va-

riabiles, nigri, saepe confluentes,

nunc poro, tune vero riraa dehis-

centes, lateque aperti. Conidia

cavernulas septis spuriis radian-

tibus varie divisas, periderma in-

ter et parencliyma corticale collo-

catas, implentia, filiformia, imr-

vata vel flexuosa, hyalina, utiim-

que rotundata, eguttulata, 20—24X1-4^. Basidia acicularia, 10—12

Xl.5/«', e strato proligero fuligineo oriunda, post conidiorum lapsum

hamato-curvata.

Libertella Syringac Oud.

a. kurklaag.

b. schors.

c. basidiën en conidiën.

*LlBERTELLA ÜLMI SUBEROSI Oud. n. sp. N. K. A. 3, I, 507 et

Iledw. XXXVII, 180. — Op takken van Ulmiis suberosa. — Sclie-

veningen, Dec. 1894.

y. Phaeospora e.

MELANCONIÜM Link.

*Melanconium Persicae Oud. n. sp. N. K. A. 3, I, 508 et

Hedw. XXXVII, 180. — Op de jongste takledeii van Persica vul-

garis. — 's Gravenliage, April 1889.

d. D Idymosporae.

MARSONIA Fischer.

*Marsonia Secales Oud. n. sp. N. K. A. 3, I, 509 et Hedw.
XXXVII, 181. — Op de bladeren van iSeca /e cerea /e. — Winschoten,

Juni 1897. — Zending van Prof. Ritzema Bos.

SEPTOMYXA Saccardo.

91. Septomyxa Ariae Oud. n. sp. Op de takken van Sorbus

Aria. — Scheveningen 1894.
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Pustulae numerosae, dense aggre^atae, peridermate velatae, eoque

rupto hiantes et globulum conidiorum fuliginosum exponentes. Co-

üidia fusiformia, ad polos rotundata, bilocalaria, non constricta,

hyalina, 8—11X2

—

2'^/-^ fi, basidiis brevibus sutfulta.

92. Septomyxa Corni Oud. n. sp. — Op takken van Cornus

alba. — Nunspeet, 5 Maart 1899 ; de Heer Beins.

Pustulae valde prominentes, orbiculares vel ellipticae, irregulariter

dispersae, longitudinem 2, latitudinem 1 mill. attingentes, primo

peridermate velatae, postremo, peridermate secundum longitudinem

fisso, fissuraque usque ad circuitum dilatata, hiantes, conidiorumque

glebulam griseam, humectatam caseosam, in parencliymate corticali

immersam, exponentes. Conidia sinuose ordinata, fusiformia, hyalina,

bilocularia, ad polos anguste rotundata, 14—19 X 273/^.

*Septomyxa Negundinis Oud. n. sp. — Cf. N. K. A. 3,1,510;
Hedw. XXXVII (1898) p. 180. — Op de takken en bladstelen van

Negimdo fraxinifolia. — Apeldoorn, Aug. 189G; O.

e. Phragmospora e.

CORYNEUM Nees.

CoRYNEUM PopuLi Oud. n. sp. — Cf. N. K. A. 3, I, 510;

Hedw. XXXVII (1898) p. 181. — Op Populiertakken. — Scheve-

ningen, Oct. 1894.

SEPTOGLOEÜM Sacc.

93. Septogloeum Corni Oud. n. sp. — Op takken van Cornus

sangumea. — Naaldwijk, April 1867 ; wijlen Dr. J, E. van der

Trappen. — Op takken van Cornus alba. — Nunspeet, 8 Maart

1899; de Heer Beins.

Pustulae valde numerosae, dense congestae, V4 mill. in diam., paullo

prominentes, primo peridermate velatae, postremo perforatae, in cor-

tice immersae. Conidia solito robustiora, 40—50 X 2^3 //, cylindrica

curvula vel flexuosa, pluriseptata, ad polos rotundata, hyalina.

Cirrhi albi.

25
Verslagen der Afdeeliug Natuurk. Dl. IX. A". 1900/1.
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f f t lIUCEOIMEjtE.

a. A m e r o sp o r a e.

OOSPORA Wallroth.

*OosPORA Abietum Oud. n. sp. — Zittingsverslagen der Kon. Ak.

van Wetenscli. Januari 1897; N. K. A. 3,1,511; Hedw. XXXVII
(1898) p. 181. — Op de naalden \an Ab les excelsae-n andere soorten

van dit geslacht. — Apeldoorn en Laren, Oct. 1896. — O. en Prof.

RiTZEMA Bos.

SPOROTRICHÜM Link.

94. Sporotrichum Hellebori Oud. n. sp. — Op stervende bla-

deren van Hellehorua foetidus. — Hortus bot. te Amsterdam, Febr.

1890. — O.

Maculae amphigenae, valde extensae, fuligineae, fertiles in utraque

pagina. Conidiorum conglomerationes orbiculares, albae, V2 cent. in

diam. Hyphae substrato applicatae, valde ramosae, laxe intertextae,

septatae, raraulis ultimis subtilissimis. Conidia solitaria, fusiformia,

continua, hyalina, ad polos acuta, 3—3.5 X 2 ^w.

MONOSPORIUM Bonorden.

*MoNOSPORiüM Galantiii Oud. n. sp. — Zittingsverslagen der

Kon. Ak. van Wetenscli. 21 April 1897; N. K. A. 3, 1, 514; Hedw.

XXXVII (1898) p. 181. — Op rottende bollen van (ra/awf^ws mva /is;

Tessel, Febr. 1897; Prof. Ritzema Bos.

BOTRYTIS Micheli et Link.

*Botrytis Paeoniae Oud. n. sp. — Zittingsverslagen der Kon.

Acad. van Wetensch. 21 April 1897; N. K. A. 3, I, 516; Hedw.

XXXVII (1898) p. 182. — Op jonge spruiten van eene gekweekte

Paeonia. — Rijswijk, 14 April 1897.

OVULARIA Saccardo.

*OvuLARiA Ranunculi Oud. n. sp. — N. K. A. 3, 1, 521; Hedw.

XXXVII (1898) p. 182. — 0\) (\e hinderen \i\n Ranunculus acer.—
Apeldoorn, Sept. 1897; O.



( 385 )

ft. D i d y m o sp o r a e.

HORMIACTIS Preuss.

*HORMIACTIH HEMISPHAERICA Oud. n. sp. — N. K. A. 3, 1,521;

Hedw. XXXVII (1898) p 182. — Op de verweckte helmknoppen

van Iris Pseudacorus. — Leiden, Juni 1894; de Heer L. Vüyck.

/. P h r a g m o sp or a e.

FÜSOMA Corda.

*FuS0MA Galanthi Oud. n. sp. — Zittingsverslagen der Kon.

Ak. V. Wetensch. 21 April 1897; N. K. A. 3, I, 522 ; Tessel, Febr.

1897 ; Prof. Ritzema Bos.

Tig. 6. 95. FusoMA Heraclei Oud. n. sp. — Op

de bladeren van Heracleum Sphondylliim. —
Nunppeet, 8 Juli 1899; de Heer Beins.

Epiphylla. Maculae sparsae, parvae, saepe

autem confluentes et majorem superficiei partem

occupantes, niveae vel roseo-variegatae, absque

mycelii vestigio. Basidia nulla. Conidia in ma-

Fusoma Heraclei Oud. culas congosta, varie accumulata, fusiformes

curvata, basi truncata, vertice acuta, primo eontinua, protoplasmate

granuloso repleta, deinde serie longitudinali guttularum ornata, postre-

mo septata (?) , 45—60 X 4 u. Partes dextmrsum et sinistrorsum a

curvatura divergentes qaoad longitudinem dissirailes.

SEPTOCYLINDRIUM Bonorden.

*Septocylindriüm Morchellae Oud. n. sp. — N. K. A. 3, I,

522; Hedw. XXXYII (1898) p. 183. — Op bedorven Morchella

esculenta, Leiden, 24 April 1894; de Heer L. Yuyck.

96. SEPTOCYLINDRIUM Skcalis Oud. n. sp. Op de bladeren van

kiemende Roggeplanten {Secale cerealé). — Diepenheim, 30 Maart

1899. — Zending van Prof. Ritzema Bos. —
Maculae pallcscentes in parte dimidia anteriore foliorum viridium

vel rubescentium. Hyphae albae, late extensae, hyalinae, ramosae,

septatae. Conidia cylindrica, ad polos rotundata, 20—50X2V2, primo
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riff. 7.

Phj/mntoti-icJmm haccarum Oud.

Vruclitmoes met frnctificccrende

schinimeldraden.

Fis. 8.

continua, postremo 3-7- septata. Haec in exemplis junioribus in

series simplices vel ramosas ordinata ofFenduntur.

97. Phymatotrichum bacca-

RUM Oud. n. sp. — In de bijna

rijpe vruchten van Rihes Grossula-

ria. — Wormerveer, Juli 1900. —
Zending van Prof. Dr. J. Ritzema

Ros en den Heer C. J. J. yan Hall.

Deze Mucedinee begint en eindigt

haar levensloop in het vrucht-

vleescli van den zooeven genoem-

den heester, en vormt daardoor

cene uitzondering op den voor de

Mueedineeën algemeen geldenden

regel , dat de conidiënd ragende

hyphen niet fructificeeren vóór het

oogenblik, dat zij de omgeving, waarin

hare myceliumdraden tot ontwikkeling

kwamen, overschreden hebben.

De zieke, doch nog niet geheel rijpe,

groenachtige bessen openbaren den min-

der gunstigen toestand, waarin zij ver-

keeren, door de vorming van licht

okergele vlekken, meest dicht bij de

inplanting van den vruchtsteel, waar-

door de onderstelling eenigen grond

verkrijgt, dat het punt van aanval van

den fungus aan den voet, en niet aan

den top der vrucht zich bevindt, niet-

tegenstaande de laatste, door de aan-

wezigheid van een door de overblijf-

selen des kelks omgeven kuiltje daar ter

plaatse, het vermoeden zoude w^ettigen, dat

juist deze plaats de geschiktste wezen zou

om de conidiën eener vroegere generatie tot

kiemiug te doen overgaan.

De gele vlekken worden spoedig bruin

en schijnen bij voorkeur den loop der nerven

of vaatbundels te volgen, zonder dat men
zou kunnen beweren dat het omgevend

parenchym door den fungus zou worden

gespaard.

Idem. Fructificeeiende schimraeldraden
afzonderlijk.

Tig. 9.

Idem. Kiemende conidiën.
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^is- ^°- De verwachting, dat de in het vruchtvleesch ver-

borgen hyphen, kort nadat de zieke vruchten onder

gunstige omstandigheden naar de ruimte onder een

glazen stolp waren overgebracht, vruchtbare kus-

Conidiën afzonderlijk, scntjcs aan dc oppcrvlaktc zoudcu voortbrengen, werd

geenszins verwezenlijkt. Wel ontstonden er spleten, die aan het sap

daarbinnen de gelegenheid verschaften zich in druppels, met van

elkander onafhankelijke conidiën bezwaard, te ontlasten, maar, in

plaats van de verwachte kussentjes, kwamen er niet anders dan

allerhande zeer algemeene schimmels voor den dag, en namen deze

spoedig het grootste gedeelte van de oppervlakte der bessen in beslag.

Deze uitslag gaf den Heer yan Hall aanleiding tot een nieuw

onderzoek der in de vrucht verborgen hyphen, waaruit de zekerheid

voortvloeide, dat de conidiën uitsluitend binnen de vruchten, tusschen

de parenchymcellen werden voortgebracht en binnen de opperhuid

der bessen bleven opgesloten.

De hyphen, die zich, te midden van het vruchtvleesch, in alle

richtingen kruisen, hebben een bochtigen loop en zijn door vrij dicht

op elkander volgende tusschenschotten in cellen van verschillende

grootte verdeeld. Doorgaans zijn zij in 't midden of daaromtrent een

weinig gezwollen. De lagere, uit de hoofdhyphen ontspringende, tak-

ken komen op verschillende hoogten voor den dag en gelijken op

eerstgenoemden, met dit verschil nogtans, dat zij in breedte achter-

uitgaan. Hooger op worden zij korter en beginnen zij zich vorkswijs

te verdeden en twijgen voort te brengen, die óf beiden vruchtbaar

of onvruchtbaar zijn, of waarvan de eene vruchtbaar en de andere

onvruchtbaar is. In het laatste geval is de onvruchtbare tak nu eens

recht en dan weder gekromd, waarbij dan komt, dat hij den vrucht-

baren meestal in lengte overtreft. De vruchtbare takken eindigen

steeds in eene blaasvormige cel, waaraan de vorming der conidiën

is opgedragen. Laatstgenoemden rusten op korte basidiën, wier getal

wisselt tusschen 3 en 10. Zij zijn langwerpig, kleurloos, 7—12

X 2V3—5 f.1 en onverdeeld. In rijpen staat laten zij de basidiën los,

die dan als kleine stekeltjes aan de blaasjes blijven zitten.

De conidiën laten zich in eene vochtige kamer zeer goed kweeken.

Na weinig tijd zag de Heer yais Hall ze kiemen, d.w.z. óf, zonder

tusschenkomst van een mycelium, nieuwe conidiën vormen; of wel:

aan het eene uiteinde secundaire conidiën en aan het andere een

onvruchtbaar mycelium voortbrengen; eindelijk ook wel: aan de eene

pool secundaire conidiën vormen en aan de andere een vruchtbaar

mycelium vooruitschuiven, waarvan de topcel tot eene blaas apzwelt,

die aan een zeker aantal, op korte basidiën rustende, tertiaire coni-
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dien het aanzijn schenkt. Men kan nagaan dat het aantal conidiën

op die wijze zóó ontzaglijk moet toenemen, dat de uitzweetende sap-

druppels er ten deele gevuld mede kunnen zijn. De moeder-spore

blijft altijd aan hare 1 of 2 groote vacuolen herkenbaar.

Diagnose: Caespitibus nullis, sed hyphis in ipsis baccarum

parenchymate succulento fruetificantibus, iutricatis, hyalinis, valde

flexuosis, septatis, ex articulis utplurimum curtis, saepe p.ra. torulosis,

compositis; infra vage ramosis, sursum semel vel pluries bifurcatis;

ramis ultimis nunc ambobus, tune alterutro sterilibus ; ramis fer-

tilibus apice globuloso-inflatis, muriculato-conidiophoris ; sterilibus

apicem versus ano^ustioribus, obtusis, rectis vel curvatis. Conidiis

oblongis, utrimque obtusis, hyalinis, continuis, 7 — 12X2V3— 5 /^,

protoplasmate denso, guttulisque 1 ad 2 voluminosis repletis. Arti-

culis hypharum 7— 10 /u crassis.

t f t t nEiiy^TiE.^s:.

«. Didymosporae.

FÜSICLADIÜM Bonorden.

98. FusiCLADiüM CARPOPHILUM Oud.; Cladosporium carpophilum

Thüm. Oest. bot. Zeits. 1877, p. 12; Thüm. Wiener Landwirthsch.

Wochenblatt 1877. p. 480; Thüm. Fgi pomicoli 1855, p. 13; Sacc.

Syll. IV, 353. — Op de jonge afgevallen vruchten van Persica

vulgaris, in gezelschap van MonlUa frudlgena. Raamsdonk, 25 Juni

1898. — Zending van Prof. J. Ritzema Bos.

Maculae orbiculares, V2 cent. in diam., primo sub epidermidis

lanugine occultatae et imperceptibiles, postea vero, colore magis satu-

rato fucatae, facilius distinguendae. Observantur in iis hyphae erectae,

curtae, rectae vel flexuosae, fuscescentes, 1— 3-septatae, ex mycelio

superficiali repente sursum tendentes. Conidia acrogena, ovoidea vel

fusiformia, vulgo continua, rarius bilocularia, conidiophoris pallidiora,

20X5—6 //.

*FusiCLADiUM Fagopyri Oud. n. sp. Zittingsversl. Kon. Akad. v.

Wet. 26 Juni 1879; Ned. Kr. Arch. 3, I, 524; Hedw. XXXYII
(1898) p. 183. — Op bladeren van Fagopgrum esculeutum. — Goor,

26 Juni 1837; zending van Prof. J. Ritzema Bos.

Door een abuis werd in de Hedwigia ook Pisum sativum als voed-

sterplant genoemd. Deze naam behoort echter gestreken te worden.
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ft. Ph r a (j m o sj) orae.

CLASTEROSPORIUM Schweinitz.

*Clasterosporium Iridis Oud. n. sp. — Hedw. XXXVII (1898)

p. 318. — Op de bladeren van Iris xijplioides, door tuiniers door-

gaans I. angJlca g-enoemd. — Leiden 17 Juni 1898. — Zending

van Prof. J. Ritzema Bos. (PI. lY, fig. 16).

99. CLASTEROSPORIUM LiNi Oud. n. sp. — Op de wortels van

Linum usitatissimum. — Wageningen, Febr. 1900 ; zending van

Prof. Ritzema Bos.

Y'ig. 11. Conidia superficialia, solitaria, cylindrica, satis

regulariter distributa, a mycelio in telis internis

abscondito producta, pallide umbrina, recta vel

curvata, ad polos rotundata, versus basin in pe-

dicellum breve (7— 10 X 2— 3 ^/), hyalinum, con-

tinuüm attenuata, vulgo 4-septata, vix constricta.

Conidia 4-septata mensuris respondent 35—40 X
10— 12 /v compartimentaque ostendunt fere aequa-

Ciasterosporium Iridis ü^- Mcmbraua couidiorum ad septorum circuitum

Oud. — Conidiën. profundius tincta.

CRYTPOCORYNEUM Fuckel.

100. Cryptocoryneum obovatum Oud. n. sp. — Op vermolmd

hout van Quercus Bobur. Valkenburg (L.), April 1900; de Heer
J. Rick. — Caespituli suborbiculares, Vs

—

Vg mül- in diam., nuraerosi,

p.m. dense congesti, aterrimi. Conidia late-obovata, 4-septata, fuliginea,

fere opaca, ad septa non constricta, 35—4GX1ÖV3— 1873//, cellula

basilari minima prorsus hyalina aucta.

Cellularum omnium tinctarum — numero 4 — duae supremae in

corpus late-ellipticum vel late obovatum conjunctae, maximae, duae
infimae contra, cum cellula basilari hyalina in pedunculum brevem
quasi colalitae. Septum supremum conidium vesiculiforme proprio

dictum in partes 2 valde inaequales: superiorem nempe minorem^
iuferiorem contra majorem dividit (PI. IV, fig. 15).

HELMINTHOSPORIUM Link.

101. HELMINTHOSPORIUM GRAMINEUM Rabh. et Oud. — Cf. Zit-

tingsv. Kon. Ak. v. Wet. 26 Juni 1897; Hedw. XXXVII (1898)
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p. 183. — Synoniem met H. teres Sacc. Fgi ital. del. tab. 833 en

Syll. lY, 412, en met H. gramineum Eriksson „Ueber eine Blatt-

fleekenkrankheit der Gerste" a^. 1885, in uittreksel overgenomen in

het Botan. Centralblatt XXIX, 1887, p. 83 en in Frank, „Die Krank-

heiten der Pflanzen" S'^Ed. p. 316 (aM895). — Rabenhorst's fungus,

gepubliceerd in 1857, in zijn Herb. mycologicum Ed. 2^ n^. 332,

verschilt niet van de beide andere genoemde, en de door hem ge-

geven naam moet dus, op grond van prioriteitsrechten, bewaard blijven.

BRACHYSPORIUM Saccardo.

*Brachysporium Pisi Oud. n. sp. — Cf. N. K. A. 3, I, 527;

Hedw. XXXVII (1898) p. 183. — Op de bladeren van Fisum

sativuni] Warfum, 17 Juni 1897. Zending van Prof. J. Ritzema Bos.

CERCOSPORA Fresenius.

102. Ceecospoka SriNACEAE Oud. n. sp. — Op de bladeren van

Spinacea oleracea. — Nunspeet, 9 Juni 1899. — De Heer Beins.

Maculac amphigenae, utrimque fertiles, pallide viridescentes vel

stramineae, variae extcnsionis (1— 10 milL), saepe confluentes ; hyphae

simplices, fere bacilhformes, continuae vel versus apicem 1-septatae,

fuhgineae, ad polos rotundatae, 40— 70X3V2''- Conidia acrogena,

primo elliptica, denique oblonga vel bacillaria, nodosa
;

postremo

cylindraceo-fusiformia, curvata, ad polos rotundata vel acuta, medio

septata, hyalina, 16—20X3 ^.

Differt a C. duhia "Wint. conidiis multo brevioribus et angustio-

ribus (16—20X3^^ contra 60—70X8—9//) et a C.heücola conidiis

multo brevioribus (16—20 contra 70

—

120 lu) et 1- neque dense

septulatis.

HETEROSPORIUM Klotzsch.

103. Heterosporium Allii Ellis et Martin, Journ. of Mycol I,

100, var PolygonaU Oud. n. v. — Op de bladeren van Polygona-

tum muUiflorimi. — Xunspeet, 2 Oct. 1899; de Heer Beins.

Caespites amphigeni, irregulariter distributi in partibus foliorum

polymorphis, satis extensis, zona purpurascente variae latitudinis cir-

cumscripti; hyphae simplices vel ramosae, septatae, p. m. nodosae,

140—190X7 u, olivaceo-fuliginosae. Conidia acrogena, primo hyalina,

OYoidea, continua; denique elliptica vel oblonga, pallide-fuliginea

;
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postremo oblonga, 2- vel 3-septata, subtilissime muriculata, pallide

olivacea, 28X11— 12 i^^, ad septorum altitudineai leviter constricta.

104. Heterosporium Avenae Oud. Hedw. XXXYII (1898), p.

318. — Op de bladeren van Avena sativa (ühum) en Hordeum vul-

qare (Dordrecht). — Zendingen van Prof. J. Ritzema Bos, — Ofschoon

ik bovenstaanden naam in een schrijven aan Prof. Ritzema Bos

veranderde in H. Gercalmm (zie diens Verslag over de inlichtingen,

gegeven in 1899, uitgegaan van het phytopathologisch Laboratorium

WiLLiE CoMMELiN ScHOLTEN te Amsterdam), omdat de fungus be-

halve op Haver, later ook op Gerst gevonden werd, zoo ben ik toch,

wegens prioriteitsrechten, weder tot mijn eersten naam teruggekeerd.

*Heterosporium Syringae Oud. n. sp. — N. K. A. 3, I, 529;

Hedw. XXXVII (1898), p. 183. — Op takken en vruchten van

Syringa vu/garis. Nunspeet, Nov. 1896; de Heer Beins.

y. Dicfyosporae.

CONIOTHECIÜM Corda.

*CoNiOTHECiUM MuGHi Oud. n. sp. Hedw. XXXYII (1898) p. 318.

— Op de schildvorm ige toppen der vruchtschubben van Pinus Mughiis.

— Nunspeet, 11 April 1898; de Heer Beins.

105. Coniothecium Psammae Oud. n. sp, — Op de bladscheeden

van Psamma UUoralis (Ammophila arenaria). — Duinen bij Brielle.

Sept. 1871; Oud.

Caespites minimi, punctiformes, in sulcis foliorum longitrorsum

seriati, solitarii vel confluentes. Conidia pluricellularia, h.e. in varias

directiones divisa, polymorpha, variae dimensionis; cellulae compo-

nentes glebularum globulosae vel multangulares, ferrugineae, 4%

—

1 f.i

in diam.

t f t t t STII.1IEAE.

HYALOSTILBEAE.

A m er o sp o r a e.

STILBUM Tode.

106. Stilbum tomentosum Schrad. Journ. 1799, II, p. 65 et

tab. III, fig. 2; Grev. Scott. Cr. Fl. tab. 281; Stilbum parasiticum
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Ditmar in Sturm. Cr. Fl. Bd. I, 93 eL tab. 46; Sacc. Syll. VII,

566. — Valkenburg' (L.) 1899; de Heer J. Rick. — Op Eemiar-

cyria clavata, vastgekleefd aan mossen en levermossen.

Myxomycetis sustentaculum praebentis color naturalis non distin-

guendus, quippe qui tota planta fungi parasitantis mycelio involvitur.

Stilbi exempla omnia e pedunculo et capitulo terminal! composita,

cum ipso tegumento concolaria. Pedunculus et capitulum a se invicem

distincta persictunt. Superficies pedunculi tomentosa ad nomen speci-

ficum constituendum a Schradero adhibita est, neque vero fila tenuia

quae ex eo assurgunt cum glandulis comparanda, uti passim ab

auctoribus factum est. Sistunt enim hyphas peripbericas a corpore

axili extrinsecus divergentes, singulas conidio minimo terminatas.

Pedunculos longos inveniraus V2 mill-j crassos 35 //; capitula vero

120 ƒ/ in diam. Conidia perfecte globosa, hyalina, continua, IVc /"

in diam. Hyphae pedunculum constituentos filifurmcs ad capituli basin

divergunt, corpusculumque formant globosum, cujus superficies farina

quasi obducta, conidia innumera ostentat.

Fis. 12. PHAEOSTILBEAE.

Phragynosporae.

Lj ARTHPvOBOTRYUM.

107. Arthrobotryum copeophilum Oud.

n. sp. — Op paardevijgen. Amsterdam, Oct.

1899. — De Heer C. J. J. van Hall.

Laxe gregarium. Stipites conidiopliori cylin-

dracei, alti Vs ^^ V4 raül-j lati 60—80 /^, stricti,

laeves, glabri, nigri, ex bypbis filiformibus pallide

fuscis, septatis formati. Capitula globulosa, lactea,

l/e—Vé lïiill. in diam. Conidia catenulata, cy-

ArthrohotryumVoprophiium Undrica , byalina, ad polos truncata, excepto

TI-^.^e.nilt.}.TJr^& tamen polo anteriore conidii ultimi, omnia 3-

di^n;^c. een comdium afzon- ggptata, 16 28X 4 5V2 /<•

f f t f t t TUBERCCI^ARIEAE.

TUBERCÜLARIEAE MUCEDINEAE.

A m e r ospor a e.

HYMENULA Fries.

*Hymenula Psammae Oud. n. sp. Cf. N. K. A. 3, 1, 532 ; Hedw.
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XXXYI (1898), p. 184. — Op de stengels van Psamma littoraUs

(Ammophila arenaria). — Loosduinen, 1894.

P h r a g m o sp o r a e.

FÜSARIÜM Link.

*FüSARiUM Opuli Oud. n. sp. Cf. Hedw. XXXVII (1898), p. 318.

— Op takken van Vibumum Ojpulua. — Nunspeet, 15 Juni 1898;

de Heer Beins.

TUBERCULARIEAE DEMATIEAE.

A m e r ospo r a e.

CriAETOSTROMA Corda.

*Chaetostroma Cliviae Oud. n. sp. Zittingsversl. d. Kon. Ak.

V. Wetens. 28 Nov. 1896, p. 226; Xed. Kr. Arch. 3,1, 533; Hedw.

XXXYII (1898), p. 184. — Op de bladeren van Clivia nobilis. —
Hees bij Nijmegen; Oct. en Nov. 1896. — Prof. Ritzema Bos.

t t t t t t t ilT€EL.lil. ^TERILiIit.

108, EcTOSTROMA Triglochinis Oud. n. sp. — Op de stengels

van Triglocliin palustre. — Nunspeet, 8 Oct. 1899; de Heer Beins.

Maculae nigrae, juxta longitudinem ad superficiem caulium exten-

sae, structurae parenchymaticae, e seriebus cellularum partim longio-

rum, partim breviorum, nunc alternatim tune vero absque ordine

dispositarum, semper vero arctissime inter se cohaerentium, stomatibus

exceptis sine meatuum intercellularium vestigio contextae. Maculae,

vel potius membranae longitudinem attingunt 3 centim. internodiaque

vel caulem perfecte involvunt. Sporulae non visae.

Aardkunde. — De Heer van Bemmelen biedt, namens Dr, J.

LoRiÉ, voor de Werken aan : Mededeelingen omtrent de Geologie

van JSederland, verzameld door de Commissie voor het Geologisch

onderzoek N*^. 28. ^^Beschrijving van eenige nieuwe grondboringen. II."



( 394)

Deze verhandeling wordt in handen gesteld van de Meeren van
Bemmelen en Bëhrens om daarover in de volgende vergadering

verslag uit te brengen.

Voor de Boekerij wordt aangeboden namens den Correspondent

J. J. A. Muller te Batavia : Driehoeksnet van Sumatra's Westkust.

De coördinaten der driehoekspunten.

Na resumtie van het behandelde wordt de vergadering gesloten.

(5 December 1900.)



KONINKLIJKE AKADE:MIE YAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTEEDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING
DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 29 December 1900.

Voorzitter: de Heer H. G. VAis^ de Sande Bakhuyzen.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Inhoud: Ingekomen Stukken, p. 396. — Verslag over eene verhandeling van den Heer K.Bes,
p. 396. — Verslag over eene verhandeling van Dr. J. Lorik, p. 398. — Aanbieding

door den Heer Bakhuis Roozeboom van de dissertatie van den Heer H. B. Holsboek :

„Over oploswarmten in het algemeen, die van Cd SO4, S/3 H3O in het bijzonder",

p. 399. — Aanbieding door den Heer Lobrt de Brutn van de dissertatie van den

Heei" J. J. Blanksma: „Organische polysulfiden en de polysulfiden van het natrium",

p. 401. — Mededeeling van den Heer Lobrt de Bruyn, namens den Heer N. Schoorl:

„Over Ureumderivaten der Suikers", p. 403. — Mededeeling van den Heer van
Bemmelen ook namens den Heer G. Reinders : „over twee nieuwe vindplaatsen van

raoerasij^ersteen in en ouder veen", p. 406. — Mededeeling van den Heer Lorentz:

„De theorie der straling en de tweede wet der thermodynamica", p. 417.— Gelukwensch

aan den Heer Lorektz. p. 434. — Mededeeling van den Heer Bakhuis Roozeboom,
namens den Heer Erkst Coheïï: „De Enantiotropie van het Tin" VI, p. 435. —
Mededeeling van den Heer Bakhuis Roozeboom, namens den Heer J. H. Adriani:

„Eutectische lijnen bij stelsels van drie stoften, waarvan twee optische antipoden zijn",

p. 438. — Mededeeling van den heer Lobry de Brütn, namens Prof. A. E. IIol-

LEMAN : „Over de nitratie van orthochloor- en orthobroombenzoëzuur", p. 442. —
INIededeelingen van den Heer van Romburgh : a „Over de inwerking van salpeter-

zuur op de esters van methylphenylaminomierenzuur", p. 443. — 6 „Over de aetheri-

sche olie uit de bladeren van Alpinia Malaccensis Rosc." p. 445. — c „Over de

aetherische olie uit Ocimuni basilicum L.", p. 446. — Mededeeling van den

Heer Ivamerlingh Onnes, namens Dr. E. van Everdingen Jr: „Over het ver-

schijnsel van Hall en den weerstand in en buiten het magneetveld bij bismuth-

kristallen" (vervolg), p. 448 (met e'e'n plaat). — Mededeeling van den Heer Ivamerlingh

Onnes, namens den Heer J. C. Schalkwijk : „Nauwkeurige Isothermen", p. 462,

(met ée'n plaat). — Mededeeling van den Heer Hubrecht, namens Dr. J. F. van
Bemmelen „3e mededeeling van waarnemingen omtrent den bouw van den mono-
tremen-schedel", p. 478. — Aanbieding door den Heer van Bemmelen van

eene verhandeling, getiteld : „Over de beteekenis van den ai'beid van G. J. Mulder
voor onze kennis van de scheikunde der bouwbare aarde", p. 480. — Aanbieding

eener verhandeling van den Heer J. Valckenier Suringar ; „Contribution a 1'e'tude

des espèces du genre ]SIelocactus, des Indes Ne'erlandaises occidentales", p. 480. —
Aanbieding van boekgeschenken, p. 480. —

Het Proces-Verbaal der voiige vergadering wordt gelezen en goed-

26

gekeurd

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. IX. A". 1900/1.
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Ingekomen zijn :

a. Circulaire van de Société Khédiviale de Géographie te Caïro

van 15 November 1900, mededeelende dat op 11 December j.1.

gevierd zal worden het 25-jarig bestaan dezer instelling. Deze

circulaire is met een brief van gelukwensch beantwoord.

b. Dankbetuiging van de Société Khédiviale voor den toegezonden

gelukwensch.

c. Brief van de Société entomologique de Belgique, bericht gevende

van het overlijden van haren Eerc-Voorzitter Baron de Selys—
LoNGCHAMPS. Dit schrijven is met een brief van rouwbeklag

beantwoord.

d. Circulaires van de Kön. preuss. Akademie der Wissenschaften,

inhoudende voorstellen door de philos. historische Classe dier Aka-

demie in te dienen op de eerstvolgende vergadering der Internationale

Association der Akademien.

Alvorens tot de werkzaamheden over te gaan, deelt de Voorzitter

mede dat het Bestuur der Akademie de gelegenheid van het bezoek

van den Staats-President Krüger aan Amsterdam, heeft aangegrepen

om hem de eerbiedige hulde der Akademie te betuigen. Hij ver-

trouwt, dat daarmede het Bestuur volgens den wensch van de leden

der Akademie zal hebben gehandeld. Door toejuiching geeft de

Afdeeling hare instemming te kennen.

Wiskunde. — De Heer W. Kapteyn brengt ook namens den

Heer J. C. Kluyver het volgende verslag uit over eene

verhandeling van den Heer K. Bss : y^L'équr/tion finale'\

Zijn twee vergelijkingen f/)(^^^) = 0, ^(.ï?i/-) = gegeven, waar-

van de eerste leden homogene functiën in drie veranderlijken van

graden / en m zijn, dan noemt de schrijver „équation finale" het

resultaat van de eliminatie van één veranderlijke uit deze beide

vergelijkingen en „équation terminale" eene vergelijking uit de ge-

gevene afgeleid, die in één der veranderlijken van den eersten graad

is en dus in staat stelt deze veranderlijke te bepalen, wanneer de

waarden der beide anderen bekend zijn.

De methode die de schrijver volgt om deze beide soorten verge-

lijkingen uit de gegevene af te leiden is in overeenstemming met

zijne Verhandeling: „Theorie générale de l'Elimination d'après la

methode Bezout suivant un nouveau procédé". Verh. Akad. 1« Sect.

Dl. VI, W. 7,
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Evenals daar wordt een homogene functie F=(pffi-\-X^ van

graad k bestudeerd, waarin ^t> en X de meest algemeene homogene

functicn van graden k-l en k-m voorstellen. De willekeurige coëfficiënten

s dezer functiën ^ en X worden nu zoo bepaald, dat i^=: O overgaat

in de verlangde équation finale of terminale. Het blijkt dan het

eenvoudigst te zijn om h-= lm aan te nemen en voorts dat de coëffi-

ciënten der gevonden vergelijkingen determinanten zijn die gemak-

kelijk kunnen worden afgeleid uit de met F samenhangende matrix

(door den schrijver assemblant genoemd). Men verkrijgt dezen matrix

door de coëfficiënten der opvolgende argumenten van de homogene

functie F te rangschikken naar de opvolgende willekeurige constanten

s. Deze coëfficiënten zijn dan lineaire functiën van de verschillende

grootheden s; uit de coëfficiënten dezer lineaire functiën wordt dan

de matrix samengesteld.

Nadat in het eerste hoofdstuk twee methoden zijn aangegeven om
de verlangde eliminatie tot stand te brengen, gaat de schrijver in

hoofdstuk II over tot de bepaling van de équations finales en ter-

minales in geval van drie homogene vergelijkingen met vier ver-

anderlijken en voorts tot dat van n vergelijkingen met n -\- i ver-

anderlijken. Hieruit vloeit dan tevens voort eene nieuwe oplossing

voor een probleem dat Liouyille het eerst heeft opgelost, nl. om
de waarde van eene willekeurige homogene functie te bepalen,

wanneer daarin gesteld wordt een gemeenschappelijk systeem wortels

van 11 homogene vergelijkingen met n -\- \ veranderlijken.

In hoofdstuk III wordt de eliminatie van n— 1 veranderlijken uit

n vergelijkingen met n -\- ni veranderlijken besproken.

Ten slotte geeft de schrijver eenige identiteiten omtrent binominaal

coëfficiënten.

Naar het oordeel uwer Commissie zoude de notatie van de deter-

minanten, welke de schrijver uit zijn matrix afleidt, nog eenigszins

verbeterd kunnen worden, in dien zin dat de uitkomsten hierdoor

eene meer symmetrische gedaante aannemen ; men ziet toch niet

gemakkelijk de wet der teekens in voorbeelden, zooals in paragraaf

16. Ook meent uwe Commissie dat duidelijker dan geschied is had

moeten worden aangegeven op welke wijze de équations finales en

terminales uit den matrix van F moeten worden geconstrueerd

;

voor de toepassing zoude dit van belang geweest zijn, terwijl daar-

voor gemakkelijk plaats ware te vinden door eenige voorbeelden weg
te laten. Voorts achten wij de beschouwingen over de afleiding der

équation terminale niet volledig. Het kan toch voorkomen, als de

équation finale in x en y eenige gelijke wortels heeft, dat de équation

26*
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terminale onmogelijk in den vorm van den schrijver is te brengen,

maar in z van hoogeren graad wordt.

Ondanks deze opmerkingen, die wij den schrijver in overweging

wenschen te geven, adviseeren wij tot opname dezer verhandeling

in de Werken der Akademie.
W. KAPÏEYN.
J. C. XLUYVER.

Do conclusie van het verslag wordt goedgekeurd.

Aardkunde. — De Heer yan Bemmelen brengt, ook namens den

Heer Behrens, het volgende verslag uit betreffende eene

verhandeling van Dr. J. LoRiÉ : ^^Beschrijving van eenige

nieuwe grondboringen.^^ II.

De Heer Lorié heeft zich sinds vele jaren beijverd, om de aard-

monsters van diepere boringen, die in toenemend aantal uitgevoerd

worden, te beschrijven en te onderzoeken. Opnieuw biedt hij thans

aan de Akademie het onderzoek van een twintigtal aan. Deze zijn

:

Acht ondiepe bij Bruinisse op Duiveland,

Twee diepere aldaar

Eene bij Alblasserdam

Vijf te Slopen

Eene te Midden-Beemster

Twee aan het kanaal van Zuid-Beveland

Eene te Gouda 51 M. 1852 verricht en door Staring reeds be-

schreven, waarvan de aardmonsters in het Geologisch Museum te

Leiden bewaard worden.

Op eene beknopte beschrijving der verschillende doorboorde aard-

lagen, met opgave der dikte en der daarin gevonden fossielen, laat

de Heer Lorié, bij de diepere boringen, eene beschouwing volgen

betreffende de diepte, waar de aanvang van het diluvium (zand
,

grind- gemengd-diluvium) mag aangenomen worden. Hij vergelijkt

daarbij het thans gevondene met hetgeen vroegere boringen op na-

burige plaatsen hem daaromtrent geleerd hebben. Te Sloten vindt

hij het Eemstelsel niet, te Beemster ivel vertegenwoordigd.

De ondiepe boringen aan het Kanaal door Zuid-Beveland 'cn te

Bruinisse zijn van belang, omdat zij eene bijdrage leveren tot de

ter diepte vau
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kennis van de overblijfselen d'-r grootc veenlaag in den Zeeuwschefl

bodem. Bij zorgvuldige verzameling van alle dergelijke gegevens

zal het later mogelijk zijn om de veenoverblijfselen van Zeeland in

kaart te brengen.

Aangezien deze onderzoekingen van Dr. LoRlÉ eene nieuwe bij-

drage tot onze kennis van de diepere aardlagen leveren, stellen wij

ü voor dezelve in de werken der Akademie op te nemen als>i°. 28

der Mededeelingen verzameld door de Geol. Commi.-^sie.

J. M. VAN BEMMELEN.

Th. H. BEHEENS.

De conclusie van het verslag wordt goedgekeurd.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt de dissertatie

aan van Dr. H. B. Holsbüer: „Ovet' oploswarmten in het

algemeen^ die van Cd SO^^^ ^ H2O in het bijzonder''' en deelt

daaruit het volgende mede.

Eerst sedert 1884 is men tot het inzicht gekomen dat voor de

kennis van het beloop der oplosbaarheidslijnen van vaste stoffen in

vloeistoffen als functie van de temperatuur noodig is de zoogenaamde

theoretische oploswarmte, d. i. de oploswarmte der vaste stof in de

verzadigde oplossing. Door mij werd in 1885 eene grafische con-

structie gevonden waardoor deze experimenteel niet te bepalen groot-

heid uit de lijn der o[)lüswarmten in verschillende hoevetlheid oplos-

middel kon worden afgeleid. Later vonden van Deventer en

Stackelberg methoden om dezelfde grootheid uit genoemde bepalingen

te berekenen.

Yoor zouten wier verzadigde oplossingen zeer verdund zijn, wijkt

de theoretische oploswarmte weinig af van die in zuiver water ; voor

zouten met groote oplosbaarheid kan zelfs het teeken verschillen.

Bij somuiige zouten treedt bij eene bepaalde temperatuur een minimum

van oplosbaarheid op, de oplosbaarheid neemt dus bij toename der

temperatuur eerst af, voorbij het minimum weer toe. Op het eerste

gedeelte der lijn m.oet de theoretische oploswarmte dus positief, op

het tweede gedeelte negatief en bij de temperatuur van het minimum

nul zijn.

Tot dusver was in geen enkel zoodanig geval de overeenkomst

met het warmteteeken nauwkeurig vastgesteld. De Heer Holsbüer

onderzocht nu het Caomiumsulfaat met ^,3 mol. HgO dat bij 15° een

minimum van oplosbaarheid vertoont. Hij bepaalde bij 15° nauw-
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keurig de oploswarmte van dit hydraat in veel water en verder de

verdunningswarmten van allerlei oplossingen, te beginnen met de

grootst mogelijke concentratie. Voorts bepaalde hij van eene groote

reeks oplossingen en van het vaste zout de soortelijke warmten,

zoodat de oploswarmten van vast zout in allerlei hoeveelheden water

bij verschillende temperaturen berekend konden worden uit de waarden

bij 15°. Hij verkreeg de volgende uitkomsten.

Oploswarmte van Cd SO4 8/3 H2O in (.t'— 8/3) HgO.

X
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Hieruit blijkt een zeer gocrlo overeenstemming van de teekens der

oploswarmte met het verloop der oplosbaarheidslijn en met de ligging

van het minimum. Yerder, dat de invloed der temperatuur op de

oploswarmte zeer belangrijk is.

Uit de tabel der gewone oploswarmten blijkt voorts nog, dat bij

verdunde oplossingen de ontwikkelde warmte met de temperatuur

toeneemt, in verband met het feit dat de soortelijke warmte van de

oplossing kleiner is dan de som van de waarden voor vast zout en

water. Bij geconcentreerde oplossingen is het omgekeerde het geval.

Hieruit vloeit voort dat er een concentratie zijn zal, waarbij de oplos-

warmte onafhankelijk is van de temperatuur, omdat de soortelijke

warmte dezer oplossing gelijk is aan die voor vast zout -\- water.

Dit blijkt het geval te zijn voor eene oplossing met 22.5 H2O.

In de grafische voorstelling doorkruisen alle lijnen der oploswarmte

elkaar in het punt dat bij deze concentratie behoort. Door gebrek aan

onderzoek van geconcentreerde oplossingen is deze merkwaardigheid,

die ongetwijfeld bij vele stoffen voorkomt, tot dusver aan de aandacht

ontsnapt.

Scheikunde. — De Heer Lobry de Bruyn biedt de dissertatie

aan van den Heer J. J. Blanksma en uit diens naam eene

mededeeling over: „Organische polysulfiden en de pohjsulfiden

van het natrium^\

In eene vorige mededeeling ^) is de aandacht er op gevestigd, dat

het natriumdisulfide zich leent tot dubbele omzetting, zoowel met

o. en p. chloornitrobenzol als met o. dinitrobenzol ; de zoo gevormde

disulfiden kunnen dan (zooals voor het tetranitrodiphenyldisulfide

reeds bekend was) met salpeterzuur in de correspondeerende sulfon-

zuren worden omgezet.

Bij de voortzetting van dit onderzoek is nu gebleken, dat het

Nag S2 in 't algemeen zeer geschikt is t3t dubbele omzetting
;
een

groot aantal aromatische en ook meerdere aliphatisclie disulfiden zijn

bereid kunnen worden.

Daar deze disulfiden meest alle door HNO3 gemakkelijk in sulfon-

zuren overgaan, heeft men in het Na2 S2 een algemeen reagens ter

bereiding van sulfonzuren. Dit is daarom van te meer belang omdat

langs dezen weg vele sulfonzuren bereikbaar zijn, die juist door directe

sulfoneering niet ontstaan.

') Vorsl. der "Verg. v. 25 Nov. 1899.
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In de vorige rnededeeling werd verder liet vermoeden uitgesproken,

dat men door directe substitutie ook lichamen met meer dan twee

zwavelatomen zou kunnen doen ontstaan. Zulks is nu ook gelukt;

met behulp van eene alcoholische oplossing, die op 1 mol. NagS
2 atomen S bevat, krijgt men trisulfiden, bijv. uit het o. dinitro-

benzol het o. o. dinitrodiphenyltrisulfide : NO2. Cq H4. S3. CgH^. NOg,

dat bij oxydatie met salpeterzuur op 2 mol. o. nitrobenzolsulfon-

zuur 1 mol. zwavelzuur geeft.

Verder werden tetrasulfiden verkregen, zoowel door directe substi-

tutie met behulp van Na2 S4 als door uit te gaan van een natrium-

dithiophenolaat en aan twee mol. daarvan door middel van jodium

twee atomen Na te onttrekken aldus

:

2 NO2 . C0H4. SSNa + I2 = N()2. CGH4S4,CGH,.N02 + 2NaI.

Dit is dus de toepassing op een dithiophenolaat van eene methode,

die voor de monothiophenolaten reeds bekend en juist de weg was

langs welken tot nu toe de aromatische disulfiden konden bereid

worden bijv. aldus:

2 Cg H5 S Na + I2 = Cg H5 S2 Cg H5 + 2 Na I.

De bovengenoemde omzetting is ook vergelijkbaar met de reactie,

die aan de jodometrie ton grondslag ligt en waarbij uit natrium-

thiosulfaat het tetrathionaat geboren wordt.

Eenige algemeene conclusies, die niet van belang ontbloot schijnen,

kunnen nu uit de bovengenoemde waarnemingen getrokken worden.

Vooreerst deze, dat het uatriumdi-, -tri- en -tetrasulfide werkelijk

in eene alcoholische oplossing bestaan. Zulks blijkt uit de door

dubbele omzetting verkregen di-, tri- en tetrasulfiden. (Afzonderlijke

proeven bewezen ten overvloede, dat de aromatische di-, tri- en

tetrasulfiden niet konden verkregen worden, door de mono- of di-

sulfiden in alcoholische oplossing met S te koken).

Eene tweede conclusie van algemeene beteekenis is die, welke

betrekking heeft op de constitutie der anorganische polysulfiden.

Uit het feit, dat men met uatriumdisulfide organische disulfiden

verkrijgt waarvan een mol. bij oxydatie met salpeterzuur tot twee

mol. van een sulfonzuur uiteenvalt volgt, dat in het uatriumdisulfide

aan elk der zwavelatomen één natriumatoom gebonden is; zijne

constitutie is dus NaS— SNa en die der organische disulfiden

E-S -SU'. Daar verder uit RS-SNa met jodium nagenoeg quan-

titatief tetrasulfiden worden geboren, mag voor de laatste stoffen de
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constitutie RS—S—S—SR' worden aangenomen, 't bestaan dus in

't molecule van een reeks van vier aan elkaar gebonden S atomen,

vergelijkbaar mot die van koolstofatomen. Voor de trisulfiden komt

men dan tot de formule R- S— S-S— R'.

Ten slotte moge er nog de aandacht op gevestigd worden, dat bet

Nag S2 op die nitrolichamen, waarmee het geen dubbele omzetting

aangaat, zuurstofonttrekkend inwerkt. Die inwerking heeft plaats

zonder vorming van bijproducten ; zoo ontstaat uit m. dinitrobenzol

het m. m. dinitroazoxybenzol en uit p. dinitrobenzol het p. p. dinitro-

azobenzol. Het Nag So wordt zelf daarbij tot Naj S2 O3 ^).

Voor nadere bijzonderheden moge op het proefschrift worden ver-

wezen
;

de inhoud daarvan, met nog eenige waarnemingen aange-

vuld, zal later in het „Recueil" verschijnen.

Amsterdam^ Dec. 1900.

Scheikunde. — De Heer Lobry de Brüyn doet, namens den Heer

N. ScHOORL eene mededeeliug : y^Ooer ureumderivaten der snikers'\

Aanleiding tot een onderzoek naar het bestaan van deze verbin-

dingen, waren de vergeefsche pogingen om lactose in urine gemak-

kelijk en in korten tijd te herkennen en te onderscheiden van glucose.

Door LoBRY DE Brutn en Alberda van Ekenstein werd zulks

beproefd door na inversie te reduceeren met natriumamalgaam, om dan

de uit galactose gevormde dulciet te identificeeren door zijne daartoe

zeer geschikte benzalverbinding. Het negatieve resultaat, waartoe

deze proeven voerden, deed het mogelijk schijnen dat bij de behan-

deling der urine met een verdund zuur de suiker, door zich om te

zetten met ureum, als zoodanig werd weggenomen.

Uit de volgende proeven blijkt dat onder invloed van verdunde

zuren glucose met ureum reageert, reeds bij gewone temperatuur,

sneller bij verhoogde.

Bij 25'' C. : 10 Gr. glucose, 2V2 Gr. ureum, opgelost in

zwavelzuur van 5 pCt. tot 50 cm-^.

rotatie bij den aanvang; 20° 20'

» na 7 uur 20° 10'

> > 24 > 19" 5'

> » 48 » 17° 40'

» » 101 » 15° 15'

> > 580 > 7° O'

') Zie Versl. der Verg. van 27 Oct. 1900.
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Bij 50° C. : 5 Gr. glucose, 1,6 Gr. ureum, opgelost ïn

zwavelzuur van 5 pCt. tot 50 cm^.

rotatie bij den aanvang : 10° 10'

» na 42 uur 6° 10'

» » 96 > 5° 10'

Het gelukte niet uit de zoo verkregen reactieproducten eene ver-

binding van glucose raet ureum te isoleeren, voornamelijk omdat de

omzetting een grensreactie bleek te zijn en de in overmaat achter-

blijvende suiker door stroopvorming eene scheiding door oplosmid-

delen verhinderde.

Daarom werd een andere weg ingeslagen, die tot een gunstig

resultaat voerde. Glucose (1 mol.) en ureum (2 mol.) werden met

zwavelzuur van 5 pCt. gedurende 20 dagen op 50° O. verwarmd ; daarna

werd door neutralisatie met bariumcarbonaat en filtratie de vloeistof

van zwavelzuur bevrijd. Door gisting gedurende 5 dagen werd de

overmaat glucose weggenomen en de nu linksdraaiende vloeistof tot

stroop ingedampt. Na eenige dagen begon hierin eene kristal-

lisatie te ontstaan, die behalve de overmaat ureum, ook eene links-

draaiende stof bevatte, welke door omkristallisatie uit alcohol zuiver

verkregen werd en de volgende eigenschappen bleek te bezitten.

Smeltpunt 206°. Rotatie [«]],' ^ — 23° (1 pCt. oplossing).

Gemakkelijk oplosbaar in water, moeilijk in absolute alcohol, niet

of zeer weinig in aether, petroleumaether, benzol, chloroform en aceton.

Analyse :

Stof: 170,5 mG., CO3 : 237 mG., IIoO : 97.6 mG.

Stikstof bepaling (volgens Kjeldahl) :

Stof: 121 mG.nr 10.65 cc ^ N. zuur.
10

Gevonden : 37,9 pCt, H : 6,4 pCt., N : 12,2 pCt,

Berekend voor Cc R^ O5. N. CO. NHjj

:

C : 37,8 pCt., H : 6,3 pCt., N : 12,6 pCt.

Door koking der waterige oplossing bleef de rotatie nagenoeg

constant, door verwarming met verdund zuur werd ze snel positief.



( 405 )

FEHLraG*ö proefvocht werd gereduceerd, hoewel minder snel dart

door glucose. 40 niGr. glucose-ureid reduceerde eene hoeveelheid

koper, die met de volgende hoeveelheden Vio ^« thiosulfaat overeenkomt:

ca 1 minuut koken

> 2 » >

* 5 » >

> 10 » »

8,7 cM3.

9,4 >

10,1 >

10,3 >

terwijl de hoeveelheid glucose (32,4 mG.) die met 40 mG. glucose-

ureïd correspondeert, onder dezelfde omstandigheden en bij 2 minuten

kooktijd 10,0 cM'*. reduceerde.

Neutrale koperacetaat-oplossing wordt niet door het glucose-ureïd

gereduceerd. Met azijnzure phenyl-hydrazine oplossing geeft het bij

kortstondige koking geen osazon, wel bij langdurige verwarming.

Een analoge verbinding van glucose met phenyl-ureura [sm. pt.

223°, [a]j) ^ — 55° in 1 pCt. opL] werd op nagenoeg dezolfde

wijze bereid. De analyse gaf:

Stof: 159,0 mG., COg: 301,4 mG., HgO; 87.5 mG.

Stikstofbepaling (Kjeldahl). Stof: 151 mG.,=9,9 cc—-N.zuur

gevonden: C: 51,7 pCt. H: 6.1 pCt. N. 9,2 pCt.

Berekend voor: Ce Hjg O5. N. CO. NH.CgHö:

C: 52,4 pCt., H: 6,0 pCt., N: 9,4 pCt.

De chemische eigenschappen bleken analoog aan die van het

ureumderivaat.

Behalve door verwarming in zure oplossing, werd vastgesteld, dat

de reactie van glucose met ureum en phenylureum ook plaats vii dt

door samensmelting bij 100°— 150° C en ook door verhitting ondr
druk in methyl- en aethylalcoholische oplossing.

Verder werd van lactose, galactose, mannose, arabinose en xylos3

geconstateerd dat zij zich eveneens met ureum omzetten. Aan de

andere zijde werden op hun gedrag tegenover glucose de volgende

derivaten van ureum onderzocht: methyl-, phenyl-, benzyl-, symm.-

dimethyl-, symm.-diaethyl- en symm. diphenyl-ureum, en van de

drie eerste geconstateerd dat zij wel, van de drie laatste dat zij niet

met de suiker reageeren. Op grond hiervan en van de bovenbe-

schreven eigenschappen der verkregen glucose-ureïden, mag worden
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aatigenomon, dat bij de condensatie de carbonylgroep der suiker zich

onder wateruittreding' verbindt met een der amidogroepen van ureum:

C = |Oli. N-CO—NHo

en dat deze derivaten dus met oximen en hydrazonen vergelijkbaar zijn.

Ook werd van thioureum en phenyl-thioureum geconstateerd, dat

zij, hoewel langzamer, met glucose in reactie treden.

De studie van deze lichamen, die ook van belang kunnen zijn

voor de physiologie, zoowel door hun mogelijk voorkomen in dia-

betische urine, als met het oog op eene toekomstige synthese der

eiwitachtige stoffen, zal worden voortgezet.

• Amsterdam^- December 1900.

Scheikunde. — De Heer van Bemmelen biedt, ook namens den

Heer G. Reindeks, eene mededeeling aan over: ^Twee

nienwe vindplaatsen van moerasijzersteen in en onder veen^

In mijne verhandeling over het moerasijzererts, in 't bijzonder in

Nederland ^), heb ik twee vormen daarvan, en derzelver vormings-

wijze of ontstaan, beschreven. De eerste vorming komt voor in het

zand onder eene veenlaag en is gevormd uit water hetwelk in dat

zand is opgeweld. Zij laat zich weder onderscheiden in eene die

ferrokarbonaat, en eene die enkel ijzeroxyd bevat. Als zoodanig

beschreef ik den moerasijzersteen van Ederveen, waarin de Heer

Reindeks in 1896 liet kristallijne ferrokarbonaat (ijzerspaat of side-

riet) ontdekt heeft en w^aarvan bij de vorming beschreven heeft "),

en den moerasijzersteen van ïubbergen die geen ijzerspaat bevat.

De tweede soort komt voor in eene veenlaag (in het Emmer Com-

pascuum, hierna aangeduid door E. C.) en is gevormd in water-

loopen en plassen welke vroeger in het veen bestaan hebben.

De Heer E-eindees heeft thans van beide soorten eene nieuwe

vindplaats ontdekt in het groote Drentsch-Groningsch hoogeveen

;

van de eerste eene nabij Sellingen in Westerwolde ^), van de tweede

1) TJeber das Vorkommen, die Zusammensetzung und Bildung von Eisenanhaufungen

i7i und unter Mooren. Zeitsch. Anorg. Ch. (1898) 22 313—379.

2) Verhand. der K. A. v. W. 2de Sectie Deel V, N". 5. Het voorkomen van side-

riet in moerasijzererts.

^) Naar aanleiding van eene mededeeling van den Heer J. Heidema, Eijksland-

bouwleeraar in Groningen, die hem een monster ter liand stelde, dat voor mergel

gehouden was. De Heer Eeinders heeft zich daarop zelf naar Sellingen begeven, en

de boring verricht
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eene in eene strook hoogveen langs bet Valtlierrliep (nabij bet dorp

Valtbe); bij beeft mij de monsters ter onderzoek toegezonden, en

zijne waarnemingen en bescbouwingen medegedeeld.

I. Moerasijzererts nabij Sellingen.

Op bet nevensgaande scbetskaartje is deze vindplaats aangegeven.

CD cc J' i Tu?l
1

1 1 oc o. l2>

ö

-VI -'/ 1 '

a

vv ,. l te t '/C^t/

ae 0)0

De Heer Reinders nam te dezer plaatse het volgende profiel waar
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van O —± 0.7 Bruin hoogveen

± 0.7— 0.8 Veen, lichter gekleurd en meer vezelig

0.8— 1 Fijn zand met witte plekken van ijzerspaat en

vivianiet,

1 — 1.25 Fijn zand met oerknollen en oerblokken van ver-

schillenden vorm en samenhang. Daaronder

welzand.

De laag hoogveen is hier minder dik dan in de meeste gedeelten

van de Groningsch-Drentsche hoogveenvlakte het geval is
;
de dos-

terd en darglaag ontbreken. Het onderste gedeelte der veenlaag is

een mengsel van zand met veel zwarte veenvezels, waarin ik geen

ijzer vond; de asch was wit. De derde laag, leemig zand of zand,

is reeds rijk aan ijzer. De witte plekken en plekjes werden aan de

lucht geelbruin, en bevatten dus amorph ferrokarbonaat dat zich oxy-

deert; soms worden zij blauw door het vivianiet. Zij zijn soms klein,

soms grooter, zelfs ter grootte van een vuist, meer of minder hard,

en hebben dezelfde samenstelling als de knollen in de volgende laag.

In deze laag, de vierde^ zijn de oerknollen (moerasijzererts) in

het fijne zand zeer verschillend wat ligging en grootte betieft. Zij

laten zich gemakkelijk in kleinere stukken verdeden, want zij bestaan

uit zachtere en hardere gedeelten, en breken op de zachtere gedeelten

af. Elk deelstuk bevat alzoo een inw^endig hard gedeelte. Bij onder-

zoek bleek mij weder, dat de hardste deelen bestaan uit zeer fijn

zand met mikro-kristallijn ijzerspaath doortrokken, en dat de zachtere

gedeelten naarmate zij zachter waren, minder zand, minder kristallijn

FeCOs en meer ijzeroxyd bevatten. Dit ijzcroxyd is stellig uit amorph

ferrokarbonaat door oxydatie ontstaan.

De allerhardste stukken zijn steenharde konkrementen van ijzer-

spaat en fijn zand, van zeer onregelmatigen vorm. In een monster

vond ik 68 pCt. zand; het overige was bijna geheel kristallijn

ferrokarbonaat. Dit laatste lost in koud verdund zoutzuur uiterst

langzaam, in gekoncentreerd zoutzuur bij verhitting sneller op, zooals

ook vroeger door mij is waargenomen. Het ijzeroxyd lost veel ge-

makkelijker op. Bij het ijzerspaath vond ik ook hier altijd cenig

phosphaat.

Op eene andere plaats in de nabijheid werden veel grootere stuk-

ken moerasijzererts gevonden, van minstens 2,5 dM. dikte, die overi-

gens volgens mijn onderzoek op dezelfde wijze samengesteld zijn als

daareven is beschreven.

Zij komen overeen met de koeken en blokken van Ederveen i).

') Zie de beschrijving eu de afbeelding t. a. pi. v. B. blz, 3L9, 368, 371.



( 409 )

Zij bevatten ook aders of plekken van lichtere kleur, maar die laagjes

zijn minder dik en minder uitgebreid. Zoo brak een knol in het

zachtere gedeelte op eene harde laag gemakkelijk af, en maakte een

laagje van het hardste zichtbaar, ter diivte van 1—2 mm. Deze

hardste laagjes komen overeen met hetgeen op de figuur van een

oerblok te Ederveen (flg. 10) als laag IV is aangegeven. De hardste

gedeelten liggen door het stuk verspreid, in den vorm van onregel-

matig gevormde, vertakte, soms aan eene zijde koravormige konkre-

menten, omgeven door zachtere ea donkerder gekleurde massa's. De

samenstelling dier verschillende deelea verschilt zooals boven is

opgegeven ^).

Deze groote knollen vertoonen ook kleine holten hier en daar,

maar zulke groote, als die te Ederveen voorkomen, heb ik niet

waargenomen ^).

Die kleine holten of sleuven zijn evenzoo bekleed met een mengsel

van ijzerspaat en niet blauw wordend vivianiet, waarop zich takjes

ontwikkeld hebben. Deze takjes zijn gemiddeld 0,3 mM. dik en

1-2 mM, lang, en somtijds zelve vertakt. Met verdund zoutzuur

behandeld ontwikkelen zij koolzuur. De meeste vallen daarbij uiteen

in een menigte staafjes, die meest den vorm van pijlspitsen bezitten^).

Deze lossen zeer langzaam op in verdund zoutzuur, waarna elk takje

een langwerpige planten vezel als kern teruglaat, even lang als het

takje. Deze pijlspitsen bestaan uit vivianiet, (Fe3P208)8 H2O, welke

(evenmin als te Ederveen) niet blauw aan de lucht wordt. De

takjes zijn of dof, of met sterk spiegelende kristalletjes bedekt,

waarschijnlijk van Berauniet.

Op vele plaatsen vertoonen zich plekjes of adertjes van blauw

geworden vivianiet. Het vertoont zich alsof kleine sleuven, van

zeer onregelmatigen en tusschen de overige deelen kronkelenden

vorm, daarmede opgevuld zijn. Het blauwe poeder vertoont zich

onder het mikroskoop als kristallijne deeltjes, maar zoo klein dat

van een herkenbaren vorm geen sprake is^). Daarbij is eene nieuwe

ijzerverbinding aan den dag gekomen.

Dr. Klobbie, die op mijn verzoek deelnam aan het mikroskopisch

^) Het bleek mij dan ook weder, dat de hardste gedeelten Ijij fijnwrijveu een grijs

poeder gaven, en dit poeder bruiner van kleur werd naarmate een zachter gedeelte

werd fijngewreven.

^) Zie de afbeelding t. a. p. v. B. blz. 371.

^) Zie de afbeelding A'. B. t. a, p. blz. 326— 327. De pijlspitsen zijn hier niet zoo

fraai als die van Kderveen.

*) Even als dat van Ederveen. Zie de lieschrijving bUidz. 323 en 324 onder a).

Vroeger werd dit blauwe poeder voor umorph gehouden.
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onderzoek, ontdekte namelijk tussclien dit blauwe poeder vele sterk

polariseerende grootere staafjes^); lang 18 mikrons, breed 3 mikrons,

met afgeronde uiteinden, zwak geel van kleur. Zij dooven alle recht uit.

Ook op andere plaatsen van een oerknol, die niet met eene blauwe

maar met eene okerkleurige stof bedekt waren, vertoonde deze stof

dezelfde staafjes in grooten getale. Zij bleken bij onderzoek te

bestaan uit ferrosilikaat^). Zoo ver mij bekend, is deze verbinding

noo; niet, althans niet in de Nederlandsche oervormioo^en aang^etoond.

Bij de opgraving bleek het, dat uit het zand onder de oerlaag

het grondwater opwelde. Het hield bicarbonas ferrosus opgelost. Uit

dit water heeft zich dus het oer in den ondergrond afgezet. Yerge-

lijkt men dan ook de ligging van het moerasijzererts te Sellingen

met dat te Ederveen, dan bestaat er groote overeenkomst. Bij beiden

vond de Heer Reinders het erts 1°. boven een laag welzand en

door eene laag veen bedekt; 2^. in eene laagte of kom, door hooge

zandgronden begrensd of omgeven. Te Ederveen komen daarvoor

vooral in aanmerking de eenige meters hooger gelegen zandgronden,

die zich noord w^aarts naar het dorp Ede uitstrekken. Te Sellingen

heeft men noordoostwaarts van de plaats, waar het oer gevonden

wordt, den Hasseberg, die uit grinddiluvium bestaat en met eenige

hektaren oppervlakte verscheidene meters boven het boogveen uit-

steekt en zich natuurlijk verder daaronder uitstrekt. Westwaarts

liggen de volgens Staring uit zanddiluvium bestaande eschen. Het

voornaamste verschil is, dat de veeulaag te Sellingen eene dikte

heeft van bijna een meter en misschien hier en daar nog meer,

terwijl zij te Ederveen slechts ongeveer V4. meter dik is ^).

De aangelegde „leidijk", die moet dienen om het van het oosten

opdringende water tegen te houden, is een bewijs voor de vochtige

ligging der vindplaats evenals dit met het Ederveen het geval is.

Wel ligt de oppervlakte van het veen hooger dan de zandgronden

die er ten westen aan grenzen, maar de onderliggende zandgrond,

waarin het oer gevormd is, is lager gelegen en vormt alzoo een dal

tusschen den oostelijk gelegen Hasseberg en de diluviale veengronden

ten westen

Dezelfde verschijnselen die voor de vorming van het erts in den

^) Zij zijn negatief dubbelbrekend ten opzichte van de lengteas van het kristal.

2) Het is niet waarschijnlijk dat dit silikaat nog eene tweede basis bevat. Een nader

onderzoek moet dit uitmaken.

^) De mogelijkheid is echter niet uitgesloten, dat ook hier vroeger hoogveen gezeten

heeft, dat voor verturving is afgegraven. Te Sellingen is dit hoogveen, hetwelk deel

uitmaakt van het groote Bourtanger moor, nog in zijn oorspronkelijken toestand voor-

banden.
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bodem te Ederveen pleiten, namelijk, dat dit ontstaan is uit het in

den bodem opdrino-ende water i), kunnen dus ook hier plaats

hebben gehad. Het water, dat op den Hasseberg en op de esch-

gronden valt, zal, evenals op de zandgronden ten noorden van

het Ederveen, in den bodem dringen, deze min of meer uitloogen

en o.a. ijzer in oplossing brengen
;
het zal, langs doorlatende lagen

zijwaarts afvloeiende, in den bodem onder het veen opwellen, zooals

ook hier is w^aargenomen. In een drogen tijd vei'liest dit water

koolzuur, en worden ferro-carbonaat en daarbij in kleine hoeveel-

heden ferrophosphaat en karbonaat van Ca, Mn en Mg afgezet,

terwijl deze toch nog van de lucht door de daarboven gelegen

veenlaag afgesloten blijven.

Evenals te Ederveen, zijn ook hier de (ons nog onbekende) om-

standigheden gunstig geweest, waardoor zich nevens het amorphe

ferro-carbonaat tusschen het fijne zand kristallijn ijzerspaat heeft

afgezet. Dit heeft grootere en kleinere harde knollen in het zand

gevormd. Het amorphe ferro-karbonaat gaat aan de lucht tot ijzer-

oxyde over; het kristallijne blijft onveranderd.

Naar mijn inzicht blijft de vraag open, of het kristallijne ferro-

karbonaat de primaire afzetting is tusschen het zeer fijne zand, of

wel dat het amorphe ferrokarbonaat primair is en later ten deele

in kristallijn overgegaan. Het eerste is waarschijnlijk, maar sluit

niet uit dat ook het amorph piimair kan zijn. Plet is even onzeker

of het in deze lagen amorphe afgezette ferrokarbonaat in kristallijn

kan overgaan, als omgekeerd, of dat een deel van het kristallijne

in den bodem weder geoxydeerd kan worden, en dus als ijzeroxyd

gevonden wordt ^).

II. Pijpvormkj Oer ie Valfhermond.

Deze eigenaardige vorming komt voor in de omstreken van den

Valther- en Weerdingermond, en wordt in groote hoeveelheden uit-

gevoerd ^), vooral voor de gasfabrieken. Het komt niet voor onder

het gewone veen hetwelk langs het Valther- en Weerdingerkanalen-

stelsel verturfd wordt, maar bij den ouden Valtherdijk en langs het

^) Keimders t. a. pi. bl. 15 en volg.

2) Evenals de heer Reinders en ook ik van pyriet heb waargenomen — hetgeen

zich bij afsluiting van lucht in veenige klei vormt, dat met zeewater doortrokken is

(gipshoudend) — dat het soms moeielijk en soms gemakkelijk aan de lucht oxydeer-

baar is, zoo zoude ook gemakkelijker en moeielijker oxydeerbaur kristallijn ferro-

karbonaat kunnen voorkomen.

•') Tijdens het bezoek in het begin van Augustus lagen hier talrijke hoopen oer

die moesten verscheept worden.

27
Verslagen der Afdeeliug xNatuurk. Dl. IX. A". 190Ü/1.
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oude Valtlierdiep, hetwelk in de Mussel A.a overgaat. Hier ligt een

strook veen, op het onderstaande kaartje aangeduid, tusschen de

veenplaatsen van den Valthermond ter eener zijde en die van den

Weerdingermond ter anderer zijde. Deze strook is van een andere

geaardheid en heeft ook eene andere ligging. Zij is bekend onder

den naam van Mandestukken en is ook niet ia de gewone ont-

ginning opgenomen.

Het volgende profiel geeft eene voorstelling van de lagen.

±: 0,40 M. Bovenste laag veen (mosveen).

0.6 M. Laag veen waarin het pijpoer aanwezig is.

± 0,4 M. Veen-dosterd met veel witte plekken.

1 —1.2 M. Darg met enkele witte plekken.

0,1— 0,2 M. Leomhoudend zand, daaronder diluviaal zand.

JJe gezamenlijke dikte dezer lagen bedraagt tusschen 2 en 3 M.
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De eerste laag is de gewone bolster der hooge veenen, d. i. een

mosveen (Sphngnum).

De tweede laag bevat het meeste oer. Zij verschilt in dikte op

verschillende plaatsen, wat het pijpoer betreft, van nul tot 1 Meter.

Het oer bestaat voor een groot deel uit talrijke buisjes en steeltjes,

die taksgewijze samenhangen, met meer of minder veenmassa omge-

ven. Bij het onderzoek bleek het mij dat het allen stukken

en stukjes gehumificeerd hout van wortels en stengels waren,

van verschillende grootte en met een dikke laag ijzeroxyd omkorst.

De buisjes waren gehumificeerde stengel, van binnen hol, zoowel

aan de buitenzijde als aan de binnenzijde met een dikkere laag ijzer-

oxyde omkorst, zoodanig dat er nog een dun kanaaltje van binnen

opengebleven was, bijv. van 0,9—1,5 mM. wijdte, terwijl de

geheele dikte van het pijpje 4—6 mM. bedroeg. De analyse van

drie pijpjes gaf mij de volgende uitkomst: het gewicht der kokertjes

ijzeroxyde bedroeg ± 70 pCt. i), dat der houtstukjes ± 30 pCt.

Grootere stukken gehumificeerd hout waren slechts aan de buiten-

zijde met een oerlaag omkorst. In dit oer is geen Ferrokarbonaat

door mij gevonden. Het phosphorzuur gehalte is weder aanmerkelijk,

want in een monster werd 2,2 pCt. gevonden.

De heer R. noemt dit oer: pijpvormig oer, in navolging van

Stapf, die dergelijk oer onder de Zweedsche Seeerze gevonden en

beschreven heeft en het pipmobn noemt. Ook op andere plaatsen

en in andere gronden komt dergelijk pijpvormig oer in den Neder-

landschen bodem voor, zij het slechts in kleine hoeveelheid en niet,

zooals hier, in groote massa. Immers, in den ondergrond van zeeklei-

bodems vindt men hier en daar dergelijke oerpijpjes, ontstaan

door het omkorsten bijv. van rietstengels en waarbij het riet ten

slotte geheel vergaat. Verschillende overgangen daarvan werden

door den Heer R. aangetroffen in woelklei '^) te Tinallinge, gem.

Baflo. Ook op de zandgronden zijn omkorstingen van boomwortels,

die ten slotte dergelijke pijpjes vormen, niet zeldzaam. Meermalen

trof de Heer R. ze op de Veluwe aan, vooral op de hellingen van

heuvels; ik heb ze ook in duinzand aangetroffen.

Deze ophoopiug is, voor zoover bekend, nog niet beschreven. Het

oer is roodbruin van kleur en zeer bros, zoodat het uitgegraven en

op een hoop gebracht tot een uit grovere en fijnere korrels bestaand

poeder uiteenvalt.

') Ainorph waterhoudend ijzeroxyde. Hel watergehalte aan de lucht bedraagt onge-
veer 3 tot 4 Mol. op 1 Mol. reoÓ3. Zie t. a. p. v. B. S. 322.

"O E. t. a. p. blz. 27.

^) Woelklei is de bhuiwe zeeklei, die onder het hige veen ligt. Zij draagt dezea
naam omdat zij ter verbetering van den bovengrond wordt uitgegraven (woeien).

27*
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In deze laag is bovendien op eene plek eene vuilwitte stof gevon-

den, die aan de lucht niet van kleur veranderde, en mij bij onder-

zoek uit plantenvezels met amorpii ferriphosphaat bleek te bestaan.

De analyse gaf mij

:

pCt. in Molok.
Verlioudiag

der Molek.

Ie, 0,
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FeCOa
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l)e darglaag vormt de vierde laag^ en heeft als gewoonlijk eene

dikte van ruim 1 Meter. Zij komt overeen met de darglaag in het

E. C. Zij bevat hier ter plaatse slechts enkele witte plekken, terwijl

de dosterd er vele bevat.

De Vijfde laag bestaat uit een zeer fijn leemig zand, op de laagste

plaatsen het dikst, dat in gewoon diluviaal zand overgaat. Ik vond

daarin nog eenige plantaardige vezels maar geen ijzeroxyde.

Het is duidelijk dat hier een geval voorligt, bij hetwelk het ijzer

niet, zooals te Edeiveen, Tubbergen enz. uit het opwellende grond-

water afkomstig en onder het veen afgezet is, maar van boven aan-

gevoerd in de veenlaag.

De onderste laag, de darg, is moerasveen van denzelfden aard en

op dezelfde wijze gevormd als in het E. C. ^). Deze laag komt

over het algemeen in het groote Groningsch-Drentsche hoogeveen

voor ^). Hetzelfde geldt van de dosterdlaag, waar een bosch van

boomen en struiken op de onderliggende darg geleefd heeft. Even

als in het E. C. heeft zich op bepaalde plekken koolzuur-ijzeroxy-

dule afgezet, hetwelk op dezelfde wijze moet verklaard worden uit

waterloopen en waterplassen ^). Opmerkelijk is echter, dat hier nog

in de dosterd de meeste voorkomen, terwijl zij te E. C. alleen in de

darglaag aanwezig zijn.

Doch boven de dosterd begint het onderscheid tusschen de alge-

meen voorkomende opvolging der lagen in het hooge veen (Darg-dosterd-

blauwe klien-mosvcen ) en de onderhavige veenstrook langs het

Valtherdiep, namelijk de pijpoervorming boven de dosterdlaag. De
onmiddellijke nabijheid van het Valtherdiep is volgens den Heer R.

daarvan wel de oorzaak geweest.

Stelt men zich den toestand voor ten opzichte van de waterloozing

in den tijd toen het hier in de nabijheid aanwezige veen nog niet

aan de sneda was en de talrijke kanalen, die thans het water af-

voeren, nog niet gegraven waren, dan is het duidelijk, dat in dien

tijd het Valtherdiep het voornaamste veenstroompje, later kanaal

was, hetwelk het water — o.a. voor een deel van den nabijzijnden

Hondsrug — moest afvoeren. K^u is het min of meer buiten werking

gesteld. Tijdens het bezoek was het geheel droog en voor een deel

opgevuld met veenmassa's. iiier en daar lagen steenen, die voor een

vroegeren stuw hadden gediend. Toen het hoofdzakelijk voor den

^) Zie de beschrijving van het ontstaan, de opgave van de ph^uten, enz, de samen-

stelling: V. B. t. a. pi. blz. 349—351.
2) Idem: blz. 348 en 349.

=»} Idem: blz. 355—35S.
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Waterafvoer moest dienen, was deszelfs bedding zeker onvoldoende,

om tijdens een groot deel van 't jaar het aftevoeren water te

bevatten. De oevers zullen overstroomd zijn, en zelfs was een dijk,

de Valtlierdijk, die tevens als weg- gediend zal hebben, noodig om

het water tegen te houden.

Zeer waarschijnlijk was hier ook reeds tijdens de vorming van het

veen een riviertje, dat men later ten deele voor de, waterloozing

heeft moeten uitgraven. Van daar de naam van Diep. De kronke-

lende Ijop wijst op een riviertje. Maar hoe dit ook zij, een water-

loop is het geweest, die in of in de nabijheid van den Hondsrug

zijn oorsprong nam.

Water nu dat van hooge zandgronden, voor een groot deel langs

onderaardsche wegen afvloeit, is dikwijls ijzerhoudend, en zet aan

de lucht komende ijzeroxyde af. Men kan dit op vele plaatsen waar-

nemen, op de grenzen van diiuviale en andere gronden, bijv. op

den weg van Valthermond naar Sellingen in verschillende slooten,

en bij Ter Apel in de Ruiten-Aa. Er is geen twijfel aan of het

Yaltherdicp, toen het vroeger hoofdzakelijk voor wateiafvoer diende,

heeft uit den Ilondsrug het ijzer aangevoerd, dat thans in het

daaraan grenzende veen voorkomt, en allengs de geheele vegetatie

bladen, stengels en wortels met ijzerverbindingen omkorst heeft. De
stand der pijpjes is loodrecht, dus heeft de omkorstiug aan de planten

stevigheid gegeven. Zonder die omkorsting zouden zij min of meer

ineengeperst zijn door het later daarboven gevormde hoogveen. Het
is daarom waarschijnlijk dat de omkorsting heeft plaats gehad ge-

durende het leven der planten, en hunnen dood heeft veroorzaakt,

— dus vóór dat de veenvorming (vnn Sphagnumveen) daarboven in

wording was. Het veenstrooinpje (thans het Valtherdiep) moet in

den tijd, waarin elders de hoogveenvorming boven de dosterd (de

blauwe klien vorming) regelmatig voortging, dezelve in hare onmid-

dellijke nabijheid duor overstroomingen gestoord hebben.

h\ den drogen tijd zette zich dan ferrokarbonaat op de planten

af, dat tot ijzeroxyd overging. Ook kan oerslib, dat in de t)edding

van het stroompje reeds afgezet was, bij de overstrooming na vele

regens in den herfst, medegevoerd zijn en tusschen de planten achter-

gelaten. De plantengroei moet toe de ophooping medegewerkt hebben
zoowel door het mechanisch tegen te houden en voor wederuit-

spoeling te bewaren, als door de opdroging en aankleving van het

afgezette gedurende den drogen tijd. De aan\oer van dit ijzer-

houdende water moet bijzonder sterk geweest zijn en zich dikwijls

herhaald hebben, zoodat zulke groote massa's oer zich hebben afgezet

waardoor ten slotte de plantengroei geheel belet is, en dus geene verdere
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vorming van de laag, zoogenaannde blauwe klien, plaats gehad heeft.

Wanneer en waarom die aanvoer van ijzer heeft opgehouden, zoodat

op de laag pijpvormig oer eene laag mosveen zich heeft kunnen

vormen, is nog onbekend i).

Dat de witteklienvorming in de darg- en in de dosterdlaag eene

sekundaire vorming zoude zijn, afkomstig uit de pijpoerlaag en

dus later ontstaan, dit komt mij weinig aannemelijk voor. Even

als in het E. C. moet gedurende de vorming der darg- en dosterd-

laag de witte klien daarin gekomen zijn, al kan zich later uit de

pijpoerlaag, nadat deze ontstaan was, eenig ijzer naar omlaag ver-

plaatst hebben.

Natuurkunde. — Do Heer Lokentz doet eene mededeeling over

:

„De theorie der sfrallncj en de tweede ivet der tliermodijnamlcay

§ 1. De toepassing der mechanische warratetheorie op de uit-

straling en opslorping van warmte- en lichtstralen heeft tot eene

reeks van belangrijke gevolgtrekkingen geleid.

KmciiHOFF toonde aan dat bij deze verschijnselen eene van de

bijzondere eigenschappen der lichamen onafhankelijke functie van

golflengte en temperatuur in het spel is. Deze functie, waarvan

latere onderzoekers getracht hebben, den wiskundigen vorm vast te

stellen, is de verhouding, bij eene bepaalde temperatuur, en voor

stralen van eene bepaalde goflengte, tusschen het emissievermogen

E en het absorptievermogen A van een lichaam, beide op de bekende

wijze gedefinieerd, eene verhouding die inderdaad volgens de wet

van KiRCHiioFF voor alle lichamen dezelfde is, en wel even groot

als het emissievermogen van een zoogenaamd volkomen zwart

lichaam.

§ 2. De functie heeft echter nog eene andere natuurkundige

beteekenis. Denkt men zich nl. eene door volkomen zwarte wanden

van de temperatuur T omsloten ruimte, die alleen aether bevat, dan

zal deze aether in alle richtingen door stralen doorkruist worden

en dientengevolge een zeker arbeidsvermogen bezitten. Men kan

dit arbeidsvermogen opvatten, en wel slechts op écne wijze, als de

som van een groot aantal deelen, elk bij stralen van bepaalde golf-

lengte behoorende, of juister gezegd, de hoeveelheid energie per

1) Het E. C, waar de nesten witte klien in de darglaag voorkomen, ligt verder

van een ander veenstroompje, de JUinde, af dan de onderhavige strook met pijp-

vormig oer van het Valtherdiep. Het ware daarom Avenschelijk om den ouden loop

der Knnde na te sporen en het veen dat aan de Runde grenst te onderzoeken, of

ook daar eene dergelijke pijpoerlaag, door overstroomingen veroorzaakt, is aan te wijzen.
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eid, de dlclithcid

o-estül(l door

volume-eenheid, de dichtheid der energie, zal kimneD worden voor-

00

o

waarin het produkt der geheel bepaalde functie

met dX de dichtheid der energie voorstelt, voor zoover zij aan stralen

met golflengten tusschen A en A -f t? A eigen is.

De functie f{T,X) hangt nu tcu nauwste samen met het emissie-

vermoo'eu der zwarte wanden, en aan de wet dat dit laatste tevens

E
de waarde van — voor eJk lichaam aangeeft, beantwoordt de stelling

A "^
'

'^

dat de door /'(7', A) gekenmerkte toestand in den aether niet alleen

door volkomen zwarte wanden, maar ook door een willekeurig lichaam

van de temperatuur T kan worden teweeggebracht.

Vooreerst kan men zich voorstellen dat de binnenzijde van het

bovengenoemde omhulsel niet volkomen zwart, maar volkomen spie-

gelend is. AVordt dan een deel Ri der omsloten ruimte door een

volkomen zw\art lichaam M van de temperatuur T ingenomen, terwijl

het overige deel B.2 weder alleen aether bevat, dan zal, zooals

men gemakkelijk aantoont, de doür/(r, A) gekarakteriseerde toestand

van den aether, als hij eenmaal in de ruimte R^ bestaat, door de

jumwezigheid van M niet gestoord worden, maar met M in even-

wicht zijn. Is verder aan de voorwaarde voldaan dat elke in de

ruimte B.^ loopende straal, na terugkaatsing door de spiegelende

wanden, vroeg of laat het lichaam M treft, dan is de beschouwde

toestand ook de eeiiige die met M 'm evenwicht kan zijn, en moet

hij dus noodzakelijk door het op de temperatuur T gehouden lichaam

worden voortgebracht, ook al bestond hij aanvankelijk nog niet.

Voorts volgt uit de wet van Kirchhoff dat deze zelfde toestand

in den aether ook dan met het lichaam M in evenwicht zal zijn,

wanneer dit niet volkomen zwart, maar van dezen of genen anderen aaid

is, en dat zelfs elk willekeurig, binnen het omhulsel geplaatst en

op de temperatuur 2' gehouden, voorwerp dezen toestand zal roort-

brengeUj wanneer, behalve aan den bovengenoemden eisch betref-

fende den loop der stralen, ook nog voldaan is aan de voorwaarde

dat het voorwerp voor alle golflengten, die bij het zwarte lichaam

te pas kwamen, eenig absorptie vermogen, hoe klein dan ook, en

in verband daarmede eenig emissie-vermogen bezit, iets dat wij

gerust kunnen aannemen.

Zoo blijkt de functie f{T,l) niet alleen in zooverre eene univer-
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seele pliysische beteekenis te hebben, dat zij met de algemeen gel-

dende waarde van -y samenhangt, maar ook in dien zin, dat zij

een stralingstoestand in den aether kenmerkt, die door elk lichaam

kan worden veroorzaakt. Wij kunnen dezen toestand kortheidshalve

den aan de temperatuur T beantvvoordenden toestand van den aether

noemen.

§ 3. Wat nu den vorm der functie f{T,l) betreft, is, alweder

op grond van thermodynamische beschouwingen, door Boltzmann
aangetoond ^) dat de totale dichtheid der energie in den aether

evenredig is met de vierde macht der absolute temperatuur, zoodat,

wanneer wij voortaan onder T deze laatste verstaan,

ƒ f{T,l)dl=CT^- (1)

o

moet zijn, waarbij dan C eene universeele constante is. De nume-

rieke waarde daarvan zal natuurlijk van de keus der te pas komende

fundamenteele eenheden afhangen.

Later heeft W. Wien ^) door eene even vernuftige beschouwing

doen zien, dat f{T,X) van den vorm

fi7\k)=T-'>rp{Tk) = ^ip{Tk) .... (2)

moet zijn, waarin (f{TX) of ip{Tl) eene functie van het produkt

1 l voorstelt, eene wet, waarin klaarblijkelijk die van BüLTZMA-NN

begrepen is. Wien ^) en Plakck^) hebben ook getracht de gedaante

van cp op to sporen, maar wij kunnen deze onderzoekingen hier buiten

bespreking laten.

§ 4. De in (1) en (2) uitgedrukte wetten hebben in waarne-

mingen van Paschen, alsmede van Lummer en Pringsheim eene zeer

bevredigende bevestiging gevonden, en dit spreekt in hooge mate, zoo-

wel voor de toepasselijkheid van de tweede wet der thermodynamica op

dit gebied van verschijnselen, als voor de juistheid der redeneeringen

die tot de beide formules geleid hebben. Trouwens, ik zou niet weten

welke andere dan zeer gezochte bezwaren tegen die redeneeringen

zouden kunnen worden aangevoerd. Ik wTnsch er nu echter de

1) BoLïZMANN, Wied. Ann , Bd. 22, p. 291; 1884.

1) Wien, Wied. Ann., Bd. 52, p. 132; 1894.

2) Wien, Wied. Ann. Bd. 58, p. G62; 1896.

^) Planck, Drude's Ann. Bd. 1, p. 116; 1900. Yerbandl. der deutschen Pliysik.

Ges. Jalirg. 2, p.p. 202, 237; 1900.
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aandacht op te vestigen dat men, wanneer men al het bovetistaande

als juiste deducties uit de thermodynaraische beginselen erkent, tot

eene merkwaardige en verrassende conclusie gedrongen wordt.

De toestand in den aether, die aan eene bepaalde temperatuur

beantwoordt, wordt niet alleen gekenmerkt door het bedrag van de

energie per volume-eenheid, maar bovendien door minstens ééne be-

paalde lengte-afmeting. Wij kunnea b.v. de aandacht vestigen op

de waarde van A, waarvoor /(?,/.) de grootste waarde heeft, en die

wij A„j zullen noemen ; of wij kunnen door de formule

Azii

ƒ 00

Xf{T,l)dl

o

ƒ CD

eene lengte A berekenen, die wij de gemiddelde golflengte zouden

kunnen noemen. De vorm der functie kan zeer goed zoo zijn dat

de verhouding tusschen A,„ , k en andere lijnen, die men misschien

mocht willen invoeren M, door bekende onbenoemde getallen kan

worden voorgesteld, maar dan blijft het toch nog de vraag, hoe het

komt dat eene dezer lijnen de absolute lengte heeft, die de ervaring

ons leert kennen, en niet eene grootere of kleinere. Ik zal, om de

gedachten te bepalen, in het vervolg over A„j spreken, en doe nog

opmerken, dat blijkens de wet van Wien de lengte dezer lijn om-

gekeerd evenredig met de absolute temperatuur moet zijn.

AVanneer wij uitgaan van de onderstelling dat de verschijnselen,

wat den aether betreft, door de gewone vergelijkingen van het elec-

troraagnetisch veld beschreven kunnen worden, is er niets dat tot

het denkbeeld kan leiden, dat de eigenschappen dezer middenstof

eene dichtheid der energie of eene meer dan andere vertegenwoor-

digde golflengte zouden kunnen bepalen. Volgens deze opvatting

geeft de natuur ons met de eigenschappen van den aether eene

') Eene lijn /, die met Xm en a moet samenhangen, kan men ook zonder den stra-

lingstoestand met behulp van het theorema van Focrier te ontbinden, definieeren

door de formule

Avaann x eene der grootheden is, die de verstoring van het evenwicht bepalen, b.v. eene
der componenten van de dielectrische verplaatsing of de magnetische kracht, terwijl

de insluiting in vierkante haken wil zeggen dat de gemiddelde waarden over een
ruimtedeel dat zeer groot is in vergelijking met de golflengte — ot met / zelf ~~

moeten genomen worden.
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vaste snelheid, de snelheid V van het licht, maar geene andere

bepaalde grootheden. Derhalve moet de dichtheid der energie en de

golflengte lm, die, blijkens de waarnemingen, binnen het in § 2

beschouwde omhulsel, rondom het lichaam M bestaan, door de pon-

derabele stof van dit lichaam aan den aether worden opgedrongen.

Als dat echter zoo is, dan moet er tusschen verschillende ponde-

rable lichamen eene zekere gelijkenis of overeenkomst bestaan, anders

zou het niet dezelfde energie en dezelfde golflengte A,„ kunnen zijn,

die zij, bij gelijke temperatuur, in den aether teweegbrengen. Deze

overweging leert, dat zonder eene dergelijke gelijkenis, van welken

aard zij dan ook zijn moge, de gevolgen van de tweede wet der

thermodynamica, en dus deze wet zelf, niet kunnen worden begrepen.

Gesteld dat wij aan twee lichamen, een stuk koper en eene hoeveel-

heid water b. v., op grond van waarnemingen, bij welke de weder-

keerige straling geene rol speelt, dezelfde temperatuur mogen toe-

kennen ;
dan is het niet in te zien, hoe 't mogelijk is dat deze

lichamen, aan elkanders straling blootgesteld, van gelijke temperatuur

zullen blijven, wanneer wij ons niet voorstellen dat er in de con-

stitutie dezer stoffen iets is van dezelfde grootte, waardoor zij in

den aether juist dezelfde golflengte Ki meer dan andere doen optreden.

In het dilemna, öf de algemeene geldigheid van de thermodyna-

mische grondwet bij stralingsverschijnselen te loochenen, of wel eene

numerieke overeenstemming, zooals de hier bedoelde, aan te nemen,

zal ik het laatste kiezen. Te meer, omdat men althans tot een ver-

moeden, dat vrij aannemelijk schijnt, omtrent den aard der overeen-

stemming kan geraken.

§ 5. Dat voor de geldigheid van de uitspraken der thermodyna-

mica eenige overeenstemming in eigenschappen tusschen verschil-

lende lichamen noodig is, is op zich zodf niet vreemd. Immers, bij

die regels is nooit sprake van één enkel lichaam, maar, wel beschouwd,

altijd van twee of meer lichamen, en van de wijze waarop die op

elkander werken. Zoo b.v. wanneer men beweert dat twee lichamen

die beide met een derde in warmte-evenwicht kunnen zijn, d. w. z.

die in zoodanige toestanden verkeeren, dat zij, beurtelings met dit

derde in aanraking gebracht, den toestand daarvan niet zullen ver-

anderen, ook met elkander in warmte-evenwicht kunnen zijn. En
evenzoo, wanneer men zegt dat de temperatuur een integreereude

deeler is van de differentiaaluitdrukkingen voor de bij eene oneindig

kleine toestandsv^erandering toe te voeren warmtehoeveelheid. Dat

ook aan deze laatste stelling eenige overeenkomst tusschen het eene

lichaam en het andere ten grondslag moet liggen, kan blijken uit

de volgende overweging.
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Stel dat wij een licliaam (of een stelsel van lichamen) Mi hebben

en dat wij de verschillende evenwichtstoestanden die dit — op zich

zelf beschouwd — kan aannemen door zekere experimenteel vast

te stellen parameters «i , /?i , /i . • • hebben leeren bepalen. Eene

oneindig kleine toestandsverandering zal dan door de gelijktijdige

aangroeiingen dezer parameters, c? «^ , d/ji, t//i ,... kunnen worden

aangegeven. De ervaring leert dat, zal deze toestandsverandering

geschieden, in den regel datgene moet plaats hebben, wat wij „toe-

voer van warmte" noemen; wij kunnen ons voorstellen, dat wij

de hoeveelheid toegevoerde warmte dQ^ in verschillende gevallen

meten, en wel door telkens het mechanisch arbeidsvermogen te be-

palen, waarmede zij aequivalcnt is, en dat wij er op deze wijze toe

komen, eene vergelijking van den vorm

dQi = Ai d «1 + B^d /?i -f Cl d fti + enz (3)

op te stellen, waarin A^, B^, C^ enz., bekende functiën van «j, ft^, /^

zijn. Wij kunnen ons voorts verbeelden dat langs mathematischen

weg alle mogelijke integreerende deelers der uitdrukking (3) worden

gevonden ; dit zijn dan bekende functiën van de parameters, stel

Al', Al", Al'", enz (4)

Laat nu M^ een ander lichaam of stelsel zijn. Daarmede op

dezelfde wijze experimenteerende en rekenende, kunnen wij komen

tot de invoering der parameters «2» ft-ii /2' ^^^z., tot de kennis eener

met (3) overeenstemmende uitdrukking voor de toegevoerde warmte

c/Qa — ^2 ^^«2 + ^2 f^/^2 + C% f^72 + enz.,

en eindelijk tot de opstelling van de rij der integreerende deelers

dezer uitdrukking,

As', Aa", As'", enz., (5)

bepaalde functiën van de parameters «2, ft^^ y^i ^'^'^•

De stelling dat steeds de temperatuur een integreerende deeler is,

komt nu hierop neer dat eene der functiën (4), en eene der functiën

(5) eene zeer bijzondere beteekenis hebben, de beteekenis nl. dat

de ongelijkheid of gelijkheid dezer functiën, elk voor een bepaalden

toestand van het lichaam berekend, er over beslist, of de twee

lichamen, in die toestanden genomen en met elkander in aanraking

gebracht, al dan niet warmte met elkander zullen uitwisselen. Daar
nu bij de afleiding der functiën (4) in 't geheel niet aan het tweede

lichaam behoefde gedacht te worden, en evenmin bij de afleiding

der functiën (5) aan het eerste lichaam, moet het wel iets bijzonders

in den inwendigen bouw der lichamen zijn, dat ten gevolge heeft

dat juist eene der functiën Ai en eene der functiën A2 de genoemde
rol kunnen spelen, dus te pas kunnen komen bij eene werking der

lichamen op elkander.
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§ 6. In onze gewone molekulaire theorieën, en zoolang men van

werkingen in den aether, dus van stralingsverschijnselen in 't geheel

niet spreekt, is trouwens de zaak zeer eenvoudig. Voor zoover wij

weten, is de volkomen ongeordendheid der molekulaire bewegingen,

die de toepassing van de regels der waarscliijniijkheidsrekening

mogelijk maakt, voldoende grond voor de algemeene geldigheid van

het beginsel van Carnot op het gebied waarop zich de bedoelde

theorieën bewegen ;
die ongeordendheid, aan alle lichamen toege-

schreven, is het eenige gemeenschappelijke kenmerk dat deze be-

hoeven te hebben.

Dat, zooals de molekulaire theorieën leeren, bij dezelfde tempe-

ratuur, de gemiddelde kinetische energie van een molekuul (of

atoom) in alle lichamen dezelfde is, kunnen wij nauwelijks als eene

gelijkenis of overeenstemming tusschen de verschillende molekuul-

stelsels beschouwen, daar deze uitkomst ons eenvoudig doet zien,

hoe sterk de inwendige bewegingen in twee lichamen moeten zijn,

opdat zij met elkander in warmte-evenwicht kunnen verkeeren.

Intusschen verdient deze uitkomst met het oog op het volgende

de aandacht. Wij kunnen er uit afleiden dat de natuur ons bij elke

bepaalde temperatuur [in de gemiddelde kinetische energie van een

gasmolekuul een zeker bepaald bedrag arbeidsvermogen doet kennen.

"Wij vinden dit bedrag, dat wij door co zullen voorstellen, ook in

vloeibare en vaste lichamen terug, hetzij dan juist als gemiddelde

kinetische energie van een molekuul of atoom, hetzij op iets meer

ingewikkelde wijze. De energiehoeveelheid fo heeft derhalve eene

universeele beteekenis, en het zou ons niet behoeven te verwonderen,

als deze zelfde hoeveelheid ook weder werd aangetroffen bij de be-

studeering van het arbeidsvermogen dat een of ander lichaam van

de temperatuur T in den aether teweegbrengt.

§ 7. Welke verdere gelijkenis, behalve de zooeven genoemde, men
nu nog tusschen verschillende lichamen dient aan te nemen, ten

einde zich te verzekeren van de toepasselijkheid der thermodynamica

op de stralingsverschijnselen, zou alleen met zekerheid kunnen worden

vastgesteld, wanneer men in het bezit was van eene geheel uitge-

werkte theorie omtrent het mechanisme der emissie en absorptie.

Ongelukkigerwijze is men zoo ver niet gekomen. Wel hebben

Planck ^) en van der Waals Jr. 2) belangrijke beschouwingen in

deze richting ontwikkeld, maar een antwoord op de vraag die ons

1) Planck, ünide's Ann. Bd. 1, p. 69, 1900.

^) Van dee Waals Jb., Statistische behandeliug der straliugsverschijuseleu. Proef-

schrift, Amsterdam. 1900.
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bezig houdt laten deze nog niet toe. Men moet zich daarom behelpen

met eene redeneering waarbij de kennis dor bijzonderheden van het

mechanisme niet vereischt wordt. Zoodanige redeneering is inder-

daad te vinden. Door de beschouwing van stelsels van ponderabele

stof en aether, die, in een ruimen zin van het woord, gelijkvormig

met elkander zijn, meen ik het waarschijnlijk te kunnen maken

dat de gezochte overeenstemming bestaat in de gelijkheid, in alle

ponderabele lichamen, van de kleine deeltjes, de zoogenaamde

eledronen, die naar onze tegenwoordige opvattingen door hunne

beweging de trillingen in don aether opwekken. Het zal vooreerst

blijken dat, als men bij den overgang van een werkelijk in de

natuur voorkomend lichaam tot een gefingeerd lichaam dat daar-

mede gelijkvormig is, de afmetingen en de massa's verandert,

men de bedoelde electrische ladingen constant moet laten, wanneer

men verlangt dat voor het nieuwe lichaam evengoed als voor het

oorspronkelijke, de in de formules (1) en (2) uitgedrukte wetten

zullen gelden.

In de gewone molekulaire theorieën, die de verschijnselen in den

aether buiten bespreking laten, heeft de beschouwing van gelijk-

vormige stelsels dikwijls goede diensten bewezen. Men weet hoe

Kamerlingh On nes op deze wijze eene afleiding heeft gegeven van

de wet der overeenstemmende toestanden van van der Waals en

hoe de experimenteele bevestiging dezer wet heeft geleerd dat wer-

kelijk bestaande lichamen, althans tot op zekere hoogte, gelijk vormio-

met elkander mogen genoemd worden.

Ook in eene theorie die niet alleen de molekulaire beweo-ino-en,

maar evenzeer de verschijnselen in den aether wil omvatten, is eene

soortgelijke beschouwingswijze mogelijk, al is men hier gebonden aan
de voorwaarde dat overeenkomstige snelheden in twee gelijkvormige

stelsels gelijk moeten zijn. Wij willen nl. aan den aether steeds

dezelfde eigenschappen toekennen, en mogen dus aan de snelheid F,

en ter wille van de gelijkvormigheid dan ook aan de andere snel-

heden, niets veranderen.

§ 8. Het stelsel waarvan wij uitgaan zal het in § 2 beschouwde
zijn : een ponderabel lichaam M, en daarnaast eene zekere alleen

aether bevattende ruimte, alles omsloten door een aan de binnenzijde

volkomen spiegelend omhulsel.

Wij stellen ons voor dat liet ponderabele lichaam uit een groot

aantal stofdeeltjes is opgebouwd, die, hoe klein ook, toch eenige

uitgebreidheid hebben, zoodat do dichtheid der ponderabele materie

in elk puut van zoodanig stofdeeltje eene eindige waaide heeft.
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Deze (leeltjos zullen de gewone ongeordende beweging („moleku-

laire beweging") hebben, en zullen zekere krachten („molekulaire

krachten") op eikander uitoefenen. Verder nemen wij aan dat de

stofdeeltjes electrische ladingen hebben ; wij zullen ons voorstellen

dat elke lading over eene ruimte verdeeld is, met eene overal

eindige ruimtedichtheid (; ; van deze functie nemen wij gemakshalve

aan dat zij overal doorloopend is, en aan het oppervlak van een

deeltje geleidelijk in O overgaat. Eindelijk stellen wij ons voor dat

alle ponderabele deeltjes ook in hun binnenste aether bevatten, en

dat ook daarin evengoed als in den „vrijen" aether eene dielectrische

verplaatsing t> en eene magaetische kracht S^ bestaat. Zijn er onder

de stofdeeltjes ock ongeladene, dan hebben wij voor deze slechts

() z=z O te stellen.

Wanneer nu de componenten van b en -^ door b^, t>^, ^z, ^r, Sp^, ^~

en de componenten der snelheid van een punt van een electron door

^x, ihj, ib worden aangeduid, heeft men de volgende betrekkingen ^)

:

dspx 9.^.r , / ,
3b»\ i .p.

)7—8^='n^"''+-3T> ^'^

3ba; . 3by ,
9b

9;r dy

dJ' oy oz

\9^ 'èuJ dt9^ 9^ / dt

4,K^^_3^'\=M^,} (8)
Ü'^ 02 J ót

/9b:, 9bA 9.rp,

dy

3^-
1
3^/ ,

3^ _ Q (9)
9^^' 9^ 9^

Deze vergelijkingen gelden — mits men (> = O stelle — ook voor

1) Zie b.v. LoEENTZ, Versucli eiiier Theorie der electrisclien and optisclien Erscliei-

nutigen in bewegten Körpeni. 1895.
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de tusschenruimten tusschen de electronen en voor den aether buiten

het ponderabele lichaam ; in vereeniging- met de voorwaarde dat de

wanden volkomen spiegelend zijn, bepalen zij den toestand in den

aether, zoodra de beweging der electronen bekend is.

Het arbeidsvermogen in den aether bedraagt per volume-eenheid

2 -^ F3 b^ + -^ /p^ (^^)

en elk geladen volume-element ondervindt van den aether eene kracht

die per eenheid van lading tot componenten heeft

4 TT y^ i>x -\- ^!, ^?z — %S;>yA

i 71 VHy ^ ii, Jr>^ — \>:, S;>J (11)

4 TT F^^ f t>^. .f)y — \^y S;,^.
)

De hieruit voortvloeiende krachten bepalen met de gewone mole-

kulaire krachten de bewegingen der onderstelde kleine deeltjes.

§ 9. Wij zullen ons nu verbeelden dat, naast het in de vorige

§ besproken werkelijke stelsel 5', nog een ander stelsel S' bestaat,

eveneens uit aether en ponderabele stof samengesteld en binnen vol-

komen spiegelende wanden besloten. Het omhulsel in dit tweede

stelsel zal gelijkvormig zijn met het omhulsel in het eerste stelsel ; de

lineaire afmetingen zullen a maal zoo groot zijn als in S^ waarbij a

een of ander getal, grooter of kleiner dan de eenheid is. Aan elk punt

binnon het omhulsel in het eerste stelsel beantwoordt een daarmede

gelijkstandig of overeenkomstig punt in het tweede, en de lijn die

twee punten in *S" vereenigt is a maal zoo lang als de overeen-

komstige lijn in 5, Wij zullen voorts aan elk oogenblik in het

tijdsverloop gedurende hetwelk wij de bewegingen in 5 beschouwen

een bepaald tijdstip bij S' laten beantwoorden, en wel zoo dat het

interval tusschen twee tijdstippen bij *S' a maal zoo groot is als het

interval tusschen de overeenkomstige tijdstippen bij S.

W^ij stellen vast dat, indien zich op zeker oogenblik in eenig punt

van het eene stelsel ponderabele materie of eene electrische lading

bevindt, dat eveneens op het overeenkomstige oogenblik in het over-

eenkomstige punt van het andere stelsel het geval is. Daarmede
is gezegd dat op overeenkomstige oogenblikken de verdeeling der

ponderabele stof, niet alleen wat de door het ponderabele lichaam

in zijn geheel ingenomen ruimte betreft, maar tot in de kleinste

28
VerslaReu der Afdeeliüff Natuurk. Dl. IX. A". 1'JOÜ/l.
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bijzonderheden, in de twee stelsels gelijkvormig is ; zoowel voor de

afmetingen der kleine deeltjes, als voor hunne onderlinge afstanden

is de gelijkvormigheidsfactor a.

Ook de bewegingen der deeltjes in S' zijn thans bepaald, zoodra

die in S bekend zijn, en wegens onze onderstelling dat de verhou-

ding van overeenkomstige tijdsintervallen door hetzelfde getal wordt

voorgesteld als die van overeenkomstige lijnen, zullen de snelheden

der deeltjes in S en S' dezelfde zijn. Natuurlijk zal de beweging

der deeltjes in beide stelsels juist denzelfden graad van geordend-

heid of ongeordendheid hebben.

Wij denken ons den toestand in S' verder zoo, dat voor elke

grootheid die bij de beschouwde verschijnselen te pas komt een vast

verhoudingsgetal kan worden aangegeven, waarmede men de waarde

dier grootheid in S moet vermeuigvuldigen om hare waarde in S'

in het overeenkomstige punt en op het overeenkomstige oogenblik

te verkrijgen.

Laat h het verhoudingsgetal zijn voor de dichtheid der ponderabele

materie, en c het verhoudingsgetal voor de dichtheid der electrische

ladingen.

Is dan a c het verhoudingsgetal voor de dielectrische verplaatsing

en voor de magnetische krachten, dan is aan alle vergelijkingen

(6^— (^9) in het tweede stelsel voldaan, omdat liet eerste stelsel,

dat in werkelijkheid bestaat, aan die vei'gelijkingen voldoet. Wij

kennen hiermede den stralingstoestand in den aether mS'. Dat deze

voldoet aan de voorwaarden die uit de onderstelling der volkomen

spiegelende wanden voortvloeien, behoeft wel niet nader betoogd te

worden. Ook is het duidelijk dat men dezen stralingstoestand op

dezelfde wijze als dien in S kan opvatten als te bestaan uit stralen

van verschillende golflengten, die elkander in alle mogelijke rich-

tingen doorkruisen, en dat voor overeenkomstige golflengten, in het

bijzonder ook voor de golflengte hn die het sterkst vertegenwoordigd

is, hetzelfde verhoudingsgetal a geldt als voor alle andere lengten.

Zal nu niet alleen aan de bewegingsvergelijkingen voor den aether,

maar ook aan die voor de electronen voldaan worden, dan moeten

de getallen a, 6 en c aan eene zekere voorwaarde worden gebonden.

Het verhoudingsgetal voor de versnellingen is nl. ^, dat voor de
a

massa's van overeenkomstige volume-elementen (of geheele overeen-

komstige deeltjes) a-^b. Derhalve moeten de krachten op overeen-

komstige stof-elementeu in S' a^h maal zoo groot zijn als in S.

De intensiteit en de werkingswet der molekulaire krachten denken

wij ons zoo geregeld, dat dit werkelijk het geval is. Daarentegen
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hebben wij de door den aether op de geladen deeltjes uitofeoefende

krachten niet meer in onze macht. De co!n ponenten (11) der op de

eenheid van lading werkende kracht zijn in 'S' ac maal zoo groot

als in «S, en daar de verhouding tusschen de ladingen van overeen-

komstige volume-elementen a^c is, zal het verhoudingsgetal voor de

krachten die zulke elementen van den aether ondervinden door

aV worden gegeven. Aldus komen wij tot de voorwaarde

of
6 = a2c3, (12)

waaraan, als de afmetingen en de ladingen in het tweede stelsel zijn

gekozen, altijd door geschikte waarden van de massa's kan voldaan

worden.

Wij merken eindelijk op, dat het verhoudingsgetal voor de dicht-

heid der energie in den aether, blijkens (10),

a2c2 (13)

is, en dat voor de kinetische energie van een molekuul a^ h
;
do

snelheid der ponderabele stof is nl. dezelfde gebleven, maar bij den

overgang van 'S tot S' is de massa van elk stofdeeltje met

a^ h

vermenigvuldigd.

Wij mogen ons bij de formules (1) en (2) voorstellen, dat wij de

temperatuur beoordeelen naar waarnemingen bij welke de stralings-

verschijnselen niet in het spel zijn (b. v. door de lichamen in aan-

raking te brengen met een thermometer). Doen wij dit, dan

moeten wij volgeus de uitkomsten der gewone molekulaire theorieën,

de temperaturen der ponderabele lichamen in 5 en aS' evenredig

stellen met de kinetische energie der deeltjes. Het verhoudino-so-etal

der temperaturen is dus a^ 6, of, volgens (12),

(14) 1)

1) Wanneer een geladen deeltje zich door den aether beweegt, brengt het daarin

eene energie teweeg, die bij niet te groote snelheid v evenredig met de tweede
macht daarvan is, eu dus door Va ^' «'"^ kan worden voorgesteld ; den coëfficiënt k kan
men de electromagnetische of schijnbare massa van het deeltje noemen, in tegen-

stelling met de gewone of werkelijke massa. Daar k evenredig 1)1 ijkt te zijn met de
tweede macht der lading en omgekeerd evenredig met de afmetingen van hft deeltje,

beteekent de voorwaarde (12) dat, bij den overgang van S tot -S', de verhouding

28*
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§ 10. Vooreerst is het na gemakkelijk in te zien dat wij, willen

wij niet in strijd komen met de tweede wet der thermodynamica,

a en c niet willekeurig kunnen kiezen. Immers, wij zouden dan

5

c =z a 2

kunnen stellen (en h = a—
3

). Dan zou blijkens het zooeven ge-

vondene de temperatuur in de twee stelsels dezelfde zijn, maar de

verhouding (13) van de dichtheden der stralingsenergie in de twee

stelsels zou de waarde

aannemen. Daar wij a willekeurig kunnen kiezen, zou bij gelijke

temperatuur de dichtheid der energie zeer verschillend kunnen zijn.

Om te vinden, welke beperking wij aan a en c moeten opleggen

om in overeenstemming met het beginsel van Carnot te blijven,

zullen wij den eisch stellen dat de twee met elkander vergeleken

stelsels aan de wet van Boltzmann voldoen. Dan moet (13) gelijk

zijn aan de 4^^ macht van (14) en hieruit volgt

a^c = \ (15)

welke vergelijking uitdrukt dat de ladingen van overeenkomstige

volume-elementen in 5 en S' gelijk moeten zijn, dat men dus ook,

bij den overgang van het eene tot het andere stelsel de lading van

elk electron in zijn geheel onveranderd moet laten.

Wordt aan de voorwaarde (15) voldaan, dan gehoorzamen S en

S' niet alleen aan de wet van Boltzmann, maar ook aan die van

WiEN. Men kan nl., als (15) geldt, voor het verhoudingsgetal (14)

der temperaturen schrijven

1

Daar nu de verhouding der overeenkomstige golflengten a is, zullen

de waarden van lm in «S en S' omgekeerd evenredig met de absolute

temperaturen zijn.

der gewone en der electromagnetisclie massa's onveranderd moet blijven. De voorwaarde

zou geheel wegvallen wanneer er slechts electromagnetische massa en geene andere

bestond, en eveneens wanneer sommige deeltjes geene lading en andere, de electronen,

geene gewone massa hadden.

Wegens de betrekking (12) is nu ook de verhouding tusschen de electrische en de
gewone kinetische energie, beide in hetzelfde ruimtedeel, in S' even groot als in S.



( 431 )

ODtbindt men verder de energie die in het stelsel S per volume-

eenheid van den aether aanwezig is, in deelen die elk bij de stralen

van eene bepaalde golflengte hehooren, dan beantwoordt daaraan

eene overeenkomstige verdeeling der energie in S'. Aan de stralen

in S raet golflengten tusschen A en l -{- d X beantwoorden stralen

iü S' met golflengten tusschen A' en X' + dX', waarbij

X' =z a X, d X' ^ a d X

is, en de energie dezer stralen is blijkens het bovengezegde a^ c^ of

— maal zoo groot als de energie der stralen in S met golflengten

tusschen A en X -{- d X. Wordt overeenkomstig de wet van Wien

deze laatste energie door

I'-cp{TX)dX . (16)

voorgesteld, dan wordt de bedoelde energie in S' dus gegeven door

1

o"
T'^rp{TX)dX.

Deze uitdrukking verkrijgt men echter ook door in (16) X te ver-

vangen door A', dX door c/A', en de temperatuur T van S door de

T
temperatuur T'= - van S\ zoodat de energieverdeeling over de ver-

a

schillende golflengten in S' juist zoo is als zij naar de wet van WiEN
bij de temperatuur van dat stelsel zijn moet.

§ 11. Overwegen wij thans welke beteekenis aan de verkregen

uitkomst moet worden gehecht. Men zou kunnen opmerken dat

wel nooit twee in de natuur voorkomende lichamen op de aangegeven

wijze gelijkvormig zullen zijn, en dat dus, wanneer het stelsel 'S aan

een bestaand lichaam beantwoordt, dit met S' niet het geval zal zijn.

Hierin ligt echter geen bezwaar. Willen wij nl. uitmaken, welke

trekken in het beeld, dat wij met het oog op zekere wetten van de

verschijnselen ontworpen hebben, essentieel zijn en welke niet, d. w. z.

welke trekken wel en welke niet noodzakelijk zijn voor die overeen-

stemming met de wetten, dan kunnen wij nagaan welke wijzigin-

gen van het beeld met deze laatste bestaanbaar zijn
;
niet aan elk

beeld dat met het eerst gevormde de wezenlijke trekken gemeen

heeft, behoeft echter een lichaam in de natuur te beantwoorden.
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"Wanneer — en wij zullen dit onderstellen — op de in § 8 aan-

gegeven wijze eene verklaring der stralingsverschijaselen kan worden

gevonden, zal men daarin kunnen onderscheiden de onderstellingen

over de ongeladen deeltjes, dus over de gewone molekulaire bewe-

gingen en krachten, en de hypothesen over de electronen, nl. over

hunne afmetingen, massa's en ladingen, alsmede over de krachten

van niet-electrischen aard die, met de electromagnelische krachten,

hunne beweging bepalen. Het ligt nu voor de hand dat in eene

theorie der stralingsverschijnselen datgene wat op de electronen be-

trekking heeft Jiet essentieele zal zijn, dat wij daarentegen al het

overige binnen de door de gewone molekulaire theorieën gestelde

grenzen zullen kunnen wijzigen.

Als wij nu aannemen dat men ook over de afmetingen der elec-

tronen, hunne gewone massa's en de krachten die zij ondervinden

vrij mag beschikken, dwingen ons de redeneeringen van § 10 tot

het besluit dat eene bepaalde grootte der electrische ladingen tot de

essentieele kenmerken van het beeld moet gerekend worden. Men kan

echter ook aannemen dat in de afmetingen, de massa's of de zooeven

genoemde krachten iets noodzakelijks voor de theorie is gelegen. Men
kan zich b.v. voorstellen dat de electronen eene bepaalde, onveranderlijke,

in alle lichamen gelijke miduellijn liebben. Dan mag in de medegedeelde

beschouwingen de factor a niet van 1 verschillen, maar uit de for-

mules (12) en (15) volgt dan b =z 1, c = 1, zoodat het stelsel 'S niet

van S verschilt en ons niets kan leeren. Of wel, de verhouding van

de dichtheden der ponderabele materie en der electrische lading zou

in alle lichamen dezelfde kunnen zijn. Dit zou vereischen&=<;, wat

weder tot a ^=:z b = c =^ l voert. Eindelijk hebben wij aangeno-

men dat de krachten van niet-electrischen oorsprong, die op de elec-

tronen werken, wel altijd in S' a^ c^ maal zoo groot gemaakt kunnen

worden als in S. Dit zou onmogelijk zijn, wanneer eene bepaalde

grootte dezer krachten een vereischte in de theorie was.

Het verdient intusschen opmerking dat, indien men aan de elec-

tronen in alle lichamen dezelfde afmetingen moest toekennen, de

eenvoudigste onderstelling zou zijn dat zij in elk opzicht, ook wat

de lading betreft, met elkander overeenkomen. Hetzelfde geldt wan-

neer er steeds eene vaste verhouding tusschen lading en massa moest

worden aangenomen, en ook eene vaste betrekking tusschen de boven-

genoemde krachten in het eene en het andere lichaam zou met eenige

waarschijnlijkheid op eene gelijkheid der electronen wijzen. Zoo

komt men dus, hoe men de zaak ook opvat, altijd weder tot de

onderstelling van gelijke electronen.

Natuurlijk wil ik daarmede volstrekt niet beweren dat er in de
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gelieele natuur slechts electronen met bepaalde electrisehe ladingeil

zijn. Eik lichaam zou zeer o^oed verschillende soorten van electronen

kunnen bevatten — er moeten in ieder geval zoowel positieve als

negatieve deeltjes zijn — en de gelijkenis die wij aan 't licht wilden

brensren zou hierin kunnen bestaan dat elke dezer soorten, met

dezelfde lading, in ieder ander lichaam werd teruggevonden.

Hoe het hiermede gesteld is, zal ten slotte uit eene uitgewerkte

theorie der verschijnselen moeten blijken. Zulk eene theorie zal ons ook

moeten toonen hoe de formules (1) en (2) te voorschijn komen, niet

alleen wanneer men, zooals wij het gedaan hebhen, hij verandering

der temperatuur tevens tot een ander lichaam overgaat, welks mole-

kulair gewicht zoo groot is, dat men dezelfde molekulaire snelheden

behoudt, maar ook, wanneer men bij hetzelfde lichaam blijft, en

juist de molekulaire snelheden verandert.

§ 12. De vraag is nu nog, door welke grootheden in de ponde-

rabele lichamen de golflengte A,„ en de dichtheid lu der energie in

den aetlier bepaald kunnen worden. Van den bijzonderen aard der

lichamen onafhankelijk zouden volgens onze beschouwingen kunnen

zijn de afmetingen, de massa's en de electrisehe lading e der elec-

tronen — of van eene bepaalde soort electronen — ; bovendien

is er de gemiddelde kinetische energie (o van een molckuui bij de

temperatuur T. Op verschillende wijze kunnen /,„ en /^ van deze

grootheden afhangen. Zoo kunnen b.v. eene electrisehe lading e en eene

hoeveelheid energie co eene lengte bepalen. Men ziet dit gemakkelijk

in als men op de „dimensies" dezer grootheden let, maar het dui-

delijkst wordt de zaak als men zich herinnert dat aan eene lading

e, gelijkmatig over het oppervlak van een bol met den straal R ver-

deeld, eene electrostatische energie

1 e^V^

2 R

beantwoordt; e is hierbij in electromagnetische eenheden uitgedrukt.

Men kan nu vragen, welken straal men aan den bol moet geven

opdat deze energie de waarde co heeft. Daartoe moet

1 «2 F3
^^=^ (17)

2 co

zijn; dit is eene lijn, die geheel door e en co bepaald is.

Men kan zich nu voorstellen dat de golflengte Ki steeds in eene
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Vaste verhouding' tot dezen straal R staat. Wat de dichtheid ju der

energie betreft, deze zou in dier voege bepaald kunnen zijn, dat

de energie binnen een kubus met de ribbe A„i steeds een vast veel-

voud van de energie co moet zijn ^).

Het verdient hierbij opmerking dat blijkens de formule (17) de

lijn R omgekeerd evenredig met de temperatuur T zou zijn, daar

co rechtstreeks evenredig daarmede is; dus zou ook A^ omgekeerd

evenredig met de temperatuur worden, zooals het geval is. De
energiedichtheid f^i zou, gelijk de wet van Boltzmann het verlangt,

evenredig met T^' worden, wanneer een kubus waarvan de ribbe

omgekeerd evenredig met T is, eene hoeveelheid energie moest be-

vatten, rechtstreeks evenredig met de temperatuur.

Ten slotte zij het mij vergund er aan te herinneren dat Prof.

Planck, nadat bij voor de functie f{T, A) den vorm

aV

had opgesteld, van de beide constanten a en &, waarvan het bedrag

uit de waarnemingen kan worden afgeleid, in veiband met de licht-

snelheid en de gravitatieeonstante, gebruik maakte om tot universeele,

d.w.z. niet van de bijzondere eigenschappen van eenig lichaam afhan-

kelijke eenheden van lengte, massa, tijd en temperatuurverschil te

geraken.

Zijn de boven medegedeelde beschouwingen juist, dan kan men

zeggen dat deze universeele eenheden bij slot van rekening ontleend

zijn aan de lichtsnelheid, de gravitatieeonstante, de gemiddelde

kinetische energie van een molekuul en de in alle lichamen gelijke

electronen.

Deze mededeeling geeft den Heer Korteweg aanleiding tot een

vraag, die door den Spreker wordt beantwoord.

De Voorzitter herinnert, bij het uitspreken van zijn dank voor

deze voordracht, aan de hulde, in de verschenen dagen aan den Heer

Loken TZ gebracht en Avenscht, onder toejuiching der Leden, hem

nog lange jaren van krachtigen wetenschappelijken arbeid toe.

1) Welk veelvoud dit is, kan uil de waarnemingen worden afgeleid. Het ligt

ook opgesloten in de daarmede overeenstemmende beschouwingen waarmede Planck

zijne laatste verhandeling besluit. De stralingsenergie in een kubus met de ribbe A

(§ 4) bedraagt volgens die beschouwingen ruim 5,5 «.
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Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt namens den

Heer Ernst Cohen eene mededeeling aan, getiteld : j^De

Enantiotropie van het Tin"' (VI).

Bijdragen tot de geschiedenis van het grauwe Tin.

1. In het tijdsclirift Prometheus^) deelt E. Krause in een refe-

raat naar aanleiding van de onderzoekingen over de Enantiotropie

van het tin, die ik reeds vroeger heb beschreven ~), het volgende

mede : „Schon die Alten wussten, dass dieses weiche Metall, wel-

ches „schreit", wenn man es biegt, seine Mucken habe und der

Verfasser eines mit Recht oder ünrecht dera Aristüteles zuge-

schriebenen Buches [de Mirabilibus Auscultationihus Cap. 51 Edit.

Beckmann) sagt : das keltische Zinn habe unter anderen merkwür-

digen Eigenschaften auch die, nicht bloss (wie die anderen Metalle)

in der Warme zu schmelzen, sondern auch eintretender Frost bewirke

dasselbe.

Auch Plutarch in den Tischreden (VI, 8) beriehtet von in strengen

"Wintern herabgestürzten Bildsaulen, weil das Metall, mit dem es in

den Postamenten vergossen, durcli den starken Frost geschmolzen sei.

Diese Thatsachen waren so bekannt, dass Aristoteles sich um
eine physikalische Deutung bemühte. Das Metall, sagte er, ziehe sich

im Froste so stark zusammen, dass die in seinen Poren enthaltene

Warme es durch die Zusammenpressung zum schmelzen bringe. Wie
alles, was Aristoteles sagte, wurde dieser Angabe bis zur neueren

Zeit Glauben gescheukt, und noch Montaigne führt die Frost- und
Hitzeschmelzung des Zinns zum Beweise dafür an, „dass sich die

Extreme berühren".

Daar de vraag, of reeds de Ouden met het eigenaardig verschijnsel,

dat tin bij lage temperatuur vertoont, bekend waren, mij zeer inte-

resseerde, heb ik getracht nadere bizonderheden in verband met

Krause's mededeeling te vinden.

Slechts door de welwillende hulp van Prof. Speyer te Groningen,

dien ik ook op deze plaats daarvoor mijn hartelijken dank breng, is

het mogelijk geweest een en ander te kontroleeren
; aan hem heb

ik dan ook voor 't grootste deel de volgende bizonderheden te danken.

') Jalirgang XI, 44, S. 701 (1900).

") Deze Verslagen

Zie ook Zeitschrift für phys. Chemie.
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2. In AriSTOTELES' (of PseudoARISTOTELES'), UbqI ÖavimOiiOV

axova[iiiT(ov 50, vindt men i) de volgende passage Tóv yMööixEQov róv

^sltiYMV rrJy.eöOai (faai noXv rd^iov noXx^öov GmiBÏov öè ri^^q evrii^tag,

on rr\möOm donEÏ ymX tv no vdarv yiQoJ^ei yofr, (og i'oiy.Si ra-^v.

rr^xETm (fè x«i êv rolq t|?i''/föfr, orav yévi]ria Jtdyi], tyy.aTcdeioiiévov

tvroq, oiq (paöi, xca (ivvioüoviiévov tov OeQfjiov rov èvvjtaQyovToq «rrw
éia Ti]r dadévEiav.

Men zegt, dat het keltische tin veel sneller smelt dan lood. Een
bewijs voor de smeltbaarheid is de bewering, dat het ook in water

smelt; naar het S(?hijnt, pakt 2) het snel. Het smelt ook in de koude,

wanneer er vorst is ingetreden, doordat, naar men beweert, de

warmte, die er in is, inwendig wordt opgesloten en opgedrongen, ten

gevolge van zijne zwakheid.

3. De door Krause bedoelde passage uit Montaigne vindt men
in diens Essais des vaines siihUUtés ^) : L'extreme froideur, et

l'extreme chaleur cuisent et rotissent: Aristote dict que los cueux

de plomb se fondent et coulent de froid et do la rigueur de l'hyver,

comme d'une chaleur vehemente.

Bij deze passage toekent de uitgever in een noot aan: „Tci

MoNTAiGNE ne rapporte pas exactement la pensee d'Aristote, qui,

après avoir dit que l'étain des Celtes se fond plutót que Ie plomb,

puisqu'il se fond même dans Feau, ajoute: L'étain se fond aussi

par Ie froid quand il gele etc. de mirahilihus ausctdfationihus p.

1154 Edit. Paris, Tomé 1.

Dat MoNTAiGNE zich vergist heeft, toen hij Aristoteles op deze

plaats aanhaalde, blijkt Avel uit het feit, dat datgene, wat hij

Aristoteles laat zeggen, bij Plutarchüs {Symposiaca YI, 8) te

lezen staat '^).

Naar aanleiding van het feit, dat geeuwhonger optreedt bij groote

vermoeienis, wanneer men b.v. in sneeuw geloopen heeft en dan

verdwijnt door het nuttigen soms van zeer kleine hoeveelheden

1) Bibliotheca scriptorum graecorum et romaTiorum Teubneriana, Lipsiae 1888.

Editio van Otto Apelt.

2) Prof. Speyer teekent bij de vertaling van xpt^^^i door ;;aH aan: deze vertaling

staat bij mij niet vast. Het woord beteekent aanraken, grijpen en verwen, maar xpi^^^t

is aktief, en ik zie niet in, hoe het hier zou kunnen beteekenen «het verkleurt".

Veeleer zou ik meenen, dat de bedoeling is //het is vatbaar voor invloeden van buiten."

3) Ik citeer naar een Parijsche uitgaaf (Desoer, librairie, rue Christine 1818).

Nouvelle Edition, livre premier, LTV, pag. 104.

4) Plutarchi chaeronensis varia scripta quae moralia vulgo vocantur Lipsiae, ex

officina Car. Tauchnitii 1820. Tomus IV, 339.
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voedsel, vooral een stukje brood, betoogt een spreker, dat de warmte,

van binnen uittredende en aan de buitenzijde van het lichaam zich

ophoopende, zooals b.v. uit het zweeten van den vermoeide, zijn

warme en moede handen en voeten blijkt, inwendig een toestand

van koude achterlaat, die behoefte aan A^oedsel doet ontstaan. Een

ander zegt, neen, niet behoefte aan voedsel is het, die door de

koude veroorzaakt wordt, maar in het lichaam heeft iets dergelijks

plaats als in strenge winters wel met metalen. Daar ziet men, dat

afkoeling niet alleen doet stollen, maar ook doet smelten, want in

strenge winters smelten wel eens axtpóvui iioXi^óov weg, derhalve

moet men iets dergelijks bij het ingewandsproces onderstellen, enz.

Nu zijn aaóvai [xo/J^öov waarschijnlijk looden slijpsteenen. (Plum-

bese cotes in de vertaling van Wijttenbach, cueux de plomb bij

Montaigne).

4. Volgens particuliere meedeeling van den Heer Krause, ontleent

hij zijn citaat van Plutarchüs (zie pag. 435) aan een vertaling van

Kaltwasser (Bd. 5, S. 594, Franfurt a. M. 1793j waar te lezen staat

;

Uebrigens ist es ausgemacht, dass die Kalte die Körper nicht nur

verdichten, sondern sie auch zerschmelzen kann. In strengen Wintern

geschieht es zuweilen, dass grosse Stücke Blei, womit die Bildsauleu an

den Postanienten befestigt sind, zerschmolzen werden und herabfallen.

Hiervan staat echter op de aangehaalde plaats bij Plutarchüs

zelf niets te lezen.

5. Terwijl Aristoteles zeer duidelijk verschil maakt tusschen

aaooiteQoq (tin) eu ixóXviSdoq (lood) zou men daar, waar Plutarchus
dit laatste woord gebruikt, nog de vraag kunnen stellen of hij daar-

mede ons begrip lood inderdaad bedoelt, of dat men ook daar aan

fin moet deuken.

Immers Berthelot zegt in zijne Introductlon a VEtude de la

Chimie des Anciens et du Moyen Ac/e^): „toutmétal et alliage blanc,

fusible et altérable au feu, s' appelait a l'origine plomh. Plus tard on

distingua deux variétés: Ie plomb noir, qui comprenait notre plomb

et plus rarement, notre antimoine, etc. ; et Ie plomb blanc, qui

comprenait notre étain et certain alliages de plomb et d'argent."

Van belang is ook hetgeen Berthelot^) later in zijn „La Chimie

au Moyen Age (1893) schreef, waar hij een hoofdstuk aan de namen
van het tin wijdt.

^) Paris, 1889, p. 230—281.

^) Paris, Imprimerie nationale. Zie in het aangehaalde Averk Tomé I, 367.
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„Le nom que naffGheQog, employé dans Homère, (± 800 a. Clir.)

parait signifier un alliage de l'argent avec le plorab, peut être associé

a Tétain : il n'a pris son seus actuel, dans toute sa précision, que

vers le temps d'Alexandre (356—323 a. Chr.) et des Ptolémées . . .

mais on s'exposerait a toutes sortes d'erreurs, en l'appliquant aux

auteurs qui ont employé le même mot a des dates plus reculées.

Wij mogen dus wel aannemen, ook in verband met de tegenstelling

die tusschen y.aödirsQoq en iióXv^öoq gemaakt wordt (zie pag. 436),

dat ten tijde van Aristoteles (384—322 a. Chr.) de beteekenis

van naooirsQoq die van ons begrip tin is ^).

Zeer zeker schijnt het der moeite waard ook het gedrag van het

lood bij lage temperaturen te onderzoeken.

Resumeerend, blijkt wel uit het bovenstaande, dat er grond is

aan te nemen, dat de omzettingen, die het tin bij lage temperatuur

kan ondergaan, reeds ten tijde van Aristoteles zijn waargenomen,

terwijl omtrent een analoog gedrag van het lood voorloopig slechts

vermoedens kunnen worden uitgesproken.

Amsterdam j Scheik. Lab. der Universiteit, December 1900.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt eene mede-

deeling aan van Dr. J. H. Adriani: ^Eutechsche lijnen bij

stelsels van drie stoffen, waarvan twee optische antipoden zijn^

In mijn academisch proefschrift „Stelsels van optische antipoden"

(Amsterdam, 1900) heb ik op bl. 53 met enkele woorden melding

gemaakt van een verhandeling van Bruni (Rendic. Acad. dei Lin-

cei, 9 April 1899, bl. 332) waarin deze een methode beschrijft om

uit te maken of een extramoleculair-gecompenseerd inactief lichaam

een conglomeraat, een racemisch lichaam of een pseudoracemisch

mengkristal is. Bruni wil het eutectisch punt bepalen van een oplos-

sing van een der antipoden ; daarna mengsels van de antipoden in

bekende verhouding in hetzelfde oplosmiddel oplossen en weder de

eutectische punten zoeken. Onderzoekt men op die wijze alle meng-

sels, gaande van 100% d- tot lOO^/o 1- dan zal bij ieder mengsel

zulk een punt gevonden worden. Deze temperaturen kan men bij

1) Toch zou men, in verband met de meedeeling (zie boven) dat het ook in water

smelt, misschien weer kunnen twijfelen.
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het bepaalde oplosmiddel beschouwen als functies van de samen-

stelling van het antipoden-mengsel en aldus een figuur verkrijgen,

waaruit de aard van het inactief lichaam kan blijken. Verkrijgt

men drie* krommen (a, b, c of a', b', c', fig. I) dan heeft men te

doen met een racemisch lichaam; twee krommen (e, f, fig. II) wor-

den verkregen, wanneer het inactief lichaam een conglomeraat der

antipoden is ; en één kromme (g, h of i, fig. III) wanneer men inac-

tieve mengkristallen heeft.

d ^

t

9__
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De methode van Bruni was nog niet practisch toegepast; ik

besloot dus ze te beproeven op het campheroxim, dat ik reeds vroe-

ger had onderzocht. Hierbij was gebleken, dat boven 103° i-cam-

pheroxim moet worden beschouwd als mengkristal, beneden 103° als

racemisch lichaam. Als derde stof moest een lichaam worden geko-

zen, dat op het oxim geen scheikundige werking uitoefent, geheel

zuiver te verkrijgen is, bij stolling goed kristalliseert in een vorm,

duidelijk te onderscheiden van het oxim en met het oxim geen

mengkristallen vormt. Hiertoe werden gekozen: napthaline, phe-

nantreen, benzoïn en anthraceen. Geen dezer stoffen werkt schei-

kundig op het campheroxim in
;
trouwens, alleen onder deze voor-

waarde wordt het omzettingspunt van het oxim door de bijmenging

niet veranderd. Ook vormt geen dezer stoffen met het oxim meng-

kristallen ;
ook dit is voorwaarde voor de onveranderlijkheid van het

omzettingspunt.

Als eutectische temperatuur werd beschouwd de temperatuur, bij

welke de kristallen van het oxim en de derde stof tegelijk weg-

smolten. Deze temperatuur was dikwijls moeilijk te bepalen ; bij het

napthaline het gemakkelijkst. De bepaling geschiedde in den toestel,

het eerst beschreven door yan Eyk (Dissertatie, bl. 26). Eerst werd

door bepahng der geheele smeltlijn, het eutectisch punt van het d-

oxim met de derde stof gevonden; bij de bepaling van de andere

eutectische punten was het onderzoek van de geheele smeltlijn over-

bodig, want de verhouding oxim : derde stof bij het eutectisch punt

bleef bij de verschillende mengsels van d- en 1- oxim bijna stand-

vastig, zoodat slechts een klein deel van de smeltlijn behoefde onder-

zocht te worden in de nabijheid van het eutectisch punt.

De uitkomsten zijn de volgende:

Eutectische Temperaturen.

7o<i-
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Yan de eutectisclie lijnen is dus slechts de eene helft van 100 pCt. d.

tot 50 pCt. d.— 50 pCt. 1. onderzocht; de andere helft, hiermede

volkomen symmetrisch, is in de figuren er bij geteekend (gestippeld)

om het overzicht gemakkelijker te maken.
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de oplosbaarheid van den i-vorm in verschillende oplosmiddelen

gTOoter zal zijn dan die van fle actieve vormen.

De lijn verkregen met benzoïn als derde stof toont aan, dat bij

97°.2 de racemische verbinding nog bestaat; het gebied is echter

zeer ingekrompen. Eindelijk is, bij nog hoogere temperatuur, de

racemische verbinding verdwenen : het onderzoek met anthraceen

als derde stof gaf een continu verloopende lijn met een minimum

bij 50 pCt. d.—50 pCt. 1. Bij 105°.6 moet dus het i-oxim worden

opgevat als mengkristal van gelijke hoeveelheden der actieve oximeu.

Dit laatste is geheel in overeenstemming met mijn vroegere

onderzoekingen omtrent het campheroxim, waarvan de resultaten

zijn medegedeeld in het Zittingsverslag van 24 Juni 1899.

Scheikunde. — De Heer Lobry de Bruijn biedt namens den

Heer A. F. Holleman eene mededeeling aan: „O^er de

nitratie van ortJiochloor- en orthohroomhenzoëzuur

.

Door MoNTAGNE is in zijne dissertatie aangetoond, ^) dat bij de

nitratie van orthochloorbenzoëzuur met reëel salpeterzuur bij 0°, be-

halve het lang bekende chloornitrozuur (COoH : Cl : NO2 = 1 :2:5),

nog een tweede mononitrozuur ontstaat, hetgeen hij echter niet

in zuiveren toestand kon isoleeren. Dit is mij gelukt door gefrac-

tioneerde kristallisatie der Kaliumzouten. Het K-zout van het hoofd-

product ki'istalliseert eerst uit in fraaie lange naalden
;
in de aller-

laatste moederloogen bevindt zich het K-zout van het nevenprodukt

opgehoopt. Men maakt dit vrij door zoutzuur en zuivert het verder

door herhaalde kristallisatie uit verdunden alcohol. Het heeft dan

een smeltpunt van 185°
;

in verdunden alcohol is het een weinig

moeielijker oplosbaar dan het hoofdproduct.

Bij de nitratie van orthobroombenzoczuur is tot nu toe slechts

één mononitrozuur waargenomen, ui. hot zuur (COoH : Br. : NO2 =
1:2:5). Er ontstaat echter ook hier een tweede mononitrozuur, dat

eveneens door gefractioneerde kristallisatie der K-zouten kan ge-

wonnen worden. Na herhaalde kristallisatie uit verdunden alcohol

smelt het bij 191°. Zijne oplosbaarheid in laatstgenoemde vloeistof

is ongeveer even groot als die van het hoofdproduct der nitratie.

De nitrogroep treedt zoowel in het o-Cl- als in het o-Br-zuur

op de plaats 3, zoodat de structuur der beide nevenproducten

1) Zie ook Ree. 19, 54.
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(COa H : Cl (Br) : NOg = 1:2:3) is. Dit werd bewezen door de zuren

met ammoniak op 150° te verhitten, waardoor uit beiden hetzelfde

nitramidozuur (CO2 H : NH2 : NO2 = 1:2:3) werd verkregen, het-

geen geiden tificeerd werd door zijn smeltpunt (204°), zijne oplosbaar-

heid in water, benzol en chloroform, en door het smeltpunt van zijn

aethylaether (104°).

De hoeveelheid, die van beide nevenproducten ontstaat, bedraagt

ca. 12 pCt. Dit cijfer zal nog meer nauwkeurig worden bepaald.

Scheikunde. — De Heer P. van Romburgh biedt eene mede-

deeling aan: y^Over de imverhing van salpeterzuur op de esters

van methjlphenylaminomierenzuiir.''^

Eenige jaren geleden heb ik aangetoond, dat door de werking van

salpeterzuur op de esters van phenylaminomierenzuur, afhankelijk

van de omstandigheden waaronder men de reactie doet plaats hebben,

eenvoudig ^ twee of drie NOg-groepen in de benzolkern treden, zonder

dat er substitutie van de aminowaterstof door ïsOg of afsplitsing van

de mierenzuurrest plaats vindt.

Als voortzetting van dat onderzoek heb ik nu ook de inwerking

van salpeterzuur nagegaan op de methylderivaten dezer esters

:

C0H5N
CH

\ GOOR

Hier zou de mogelijkheid bestaan, dat, behalve nitreering van de

kern, de mierenzuurrest door NO2 vervangen werd onder vorming
van het tegen salpeterzuur zoo bestendige trinitrophenylmethylni-

tramine, dan wel de methylgroep zou of door waterstof of, wat het

minst waarschijnlijk is, door NOg gesubstitueerd kunnen worden.

Het resultaat van het onderzoek was echter geheel anders dan
verwacht werd. Zoowel de methylgroep als de mierenzuurrest blijven

intact en de reactie bepaalt zich slechts tot het intreden van NO2-
groepen in de benzolkern. Terwijl het echter bij de phenylamino-
mierenzure esters met groote gemakkelijkheid gelukt om drie nitro-

groepen in de kern in te voeren, is dit bij de methylverbinding niet

het geval en men verkrijgt slechts (i^nitroderivaten van de formule I:

29
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. IX. A^. 1900/1.
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NO, NO,

^^ CO O R NX,
CH,

NO2

CO 011

Langs een indirecten weg kan men trinitroderivaten van de formule II

eohter wel bereiden, zoodat men ertoe gebracht wordt aan te nemen, dat

er tegen het intreden der derde N02-groep op de plaats 6 een zoo-

genoemde sterische hindernis bestaat.

De methylphenylcarbaminezure methylester werd bereid door de in-

werking van methylaniline op chloormierenzuren methylester in tegen-

woordigheid van water, en^in den vorm van een fraai kristalliseerende,

bij 44° smeltende, verbinding verkregen. Hot kookpunt ligt bij 243°.

Lost men ze in zwavelzuur op en brengt men die oplossing in zeer

geconcentreerd salpeterzuur, dan verkrijgt men een in fraai glas-

glanzende, doorschijnende kristallen kristalliseerende stof, die bij 98°

smelt. Dit is het dinitroderivaat.

De methylphenylcarbaminezure aethylester is reeds vroeger bereid

door Gebhardt ^) door de inwerking van methyhmiline op chloor-

mierenzuren aethylester in aetherische oplossing. In tegenwoordigheid

van water gelukte mij de bereiding ook zeer goed. Het kookpunt

vond ik 5° hooger dan van den methylester.

Door inwerking van salpeterzuur verkrijgt men een bij 112° smel-

tend product, dat de dinitroverbinding is ^).

Verhitten in toegesmolten buizen met rookend zoutzuur op 3 50°

splitst beide dinitroverbindingen onder vorming van koolzuur-

gas, chlooralkyl en het bij 178° smeltende dinitromethylaniiine
4 2 1

CeHs NO2NO2NHCH3, dat ter identificatie met rookend salpeter-

zuur werd behandeld, waardoor het bij 127° smeltende trinitrophenyl-

methylnitramine ontstond.

1) B. B. 17, S. 3042.

2) Eigenaardig is het dat deze genitreerde aethylester liooger smelt dan de over-

eenkomstige methylester.
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Kookt men beide dinitroderivaten met rookend salpeterzuur, daa

blijken ze niet te worden veranderd. Tot nu toe is het mij niet

gelukt direct een derde nitrogroep in te voeren.

Daar het niet zonder belang scheen om na te gaan of de gezochte

trinitroverbindingen niet langs een anderen weg te bereiden zouden

zijn, heb ik de volgende proeven genomen.

Eene waterige oplossing van de kaliumverbinding van tinitro-

phenylcarbaminezuren methylester werd met zilvernitraat behandeld,

waardoor het moeilijk oplosbare zilverzout ontstaat. Hierop laat men

in tegenwoordigheid van methylalcohol methyljodide inwerken. Er

ontstaat joodzilver en uit den metliylalkohol kan men een gele ver-

binding afzonderen, die, na een paar maal omgekristalliseerd te zijn,

bij 112-113° smelt en de gezochte trinitroverbinding vormt.

Op analoge wijze bereidde ik den aethylester, die bij 65° smelt.

Dat inderdaad in deze verbindingen de methylgroep aan de stik-

stof van de aminogroep is gebonden, kon aangetoond worden door

ze met eene kalioplossing te koken, waardoor methylamine werd

afgesplitst, dat ontwijfelbaar aangetoond kon worden door de reactie

met broomdinitrobenzol, waardoor het bij 178° smeltende dinitro-

methylaniline ontstond, dat door behandeling met salpeterzuur het

bij 127° smeltende triuitrophenylmethylnitramine leverde.

De reactie met het joodmethyl is dus normaal verloopen :

Cö H^ . {ml, n/^^. ^ ï^ + CH3 j = Cg Ho {ml\ N<^cH3^
^ + Ag j

Scheikunde. — De Heer van Romburgh biedt eene mededeelincro

aan y,Over de aetherische olie uit de bladeren van Alpinia

malaccensis Rosg'\

In een mededeeling i) over het voorkomen van kaneelzuren me-
thylester in de wortelstokken van A Ipinia malaccensis vermeldde ik

ter loops, dat de bladeren dezer plant eene aetherische olie geven
die eveneens rijk aan deze stof is. Sinds heb ik deze olie in grootere

hoeveelheid bereid en in gemeenschap met Dr. Tromp de Haas
Assistent aan het Agr. Chem. Laboratorium van 's Lands Planten-
tuin te Buitenzorg, onderzocht.

1) Verslag van de gewone verg. der Kon. Acad. v. Wetensch. van 23 April 1898.

29*
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Uit 700 KG. versche bladeren, met de stengels eraan, werden

1100 cM^ olie verkregen. Het gehalte is dus 0.16 pCt. Het S. G.

was 1.02 bij 26°. Draaiing + 6°.5. Behandelt men de olie met

natronloog, dan worden ongeveer 25 pCt. niet aangetast en men houdt

eene vloeibare verbinding over, die grootendeels van 160° — 170° kookt.

Nog eenvoudiger kan men deze vloeistof afzonderen door de ae-

therische olie met stoom te behandelen; zij gaat dan met de water-

dampen gemakkelijk over, terwijl het methylcinnaraaat, waaruit de

aetherische olie voor ongeveer 75 pCt. bestaat, zoo goed als zuiver

achterblijft en bij bekoeling fraai kristalliseert.

Door gefractionneerde destillatie geeft het vloeibare gedeelte eene

bij 158°— 160° kokende vloeistof, waarvan het S. G. bij 26°,5 0.857

was. In een buis van 200 mM. vertoonde zij eene draaiing van

het polarisatievlak van 43° 20' naar rechts. De analyse en de

dampdichtheid pasten op een lichaam van samenstelling Cio Hie.

Deze koolwaterstof behoort blijkbaar tot de pineengroep
;
met nitro-

sylchloride geeft zij een verbinding ^), die door inwerking van

piperidine het bij 118° — 119° smeltende pineennitrolpiperidine vormt.

Scheikunde. — De Heer P. van Romburgh biedt eene mede-

deelins: aan : ^Over de aetherische olie uit Ocimum Basilicum L."

In den Cultuurtuin te Buitenzorg worden een drietal variëteiten (?)

van Ocimum Basilicum L. gecultiveerd, die, hoewel ze aetherische

olieën van zeer verschillende samenstelling bevatten, naar het schijnt

botanisch niet voldoende onderscheiden zijn om er verschillende

soorten van te maken. De inlanders noemen ze met de namen

Selasih itam, Selasih hidjau en Selasih Mekah (of S. besar).

De olie uit de eerste, welke donkergroene bladeren heeft, heb ik

reeds vele jaren geleden bereid, de opbrengst is echter zeer gering,

zoodat mij alsnog het materiaal voor een uitvoeriger onderzoek

ontbreekt. Over die uit de beide anderen volgen hier eenige voor-

loopige mededeelingen.

Uit de variëteit Selasih hidjau, die zich van de vorige onderscheidt

door lichtgroen blad, verkrijgt men door distillatie met waterdamp

') Deze nitrosylcbloride verbinding smelt ecliter niet bij 103°, maar eerst bij ]08.

Dit laatste smeltpnnt vond ik ook voor eene analoge verbinding uit het terpeen van

de bladeren van Myristica frar/rans.
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0.2 pCt. van het versclie kruid aan oene venkelaclitig riekende olie,

die in gemeenschap met Dr. Tromp de Haas werd onderzocht.

Het soortelijk gewicht dezer olie was 0.948 bij 25°. Bij destillatie

gaat 't grootste deel bij 214°—218° over. Analyse en dampdichtheid

passen op een lichaam van de samenstelling Cio H12 O.

Door behandeling met alkoholische kali ontstaat daaruit anethol,

terwijl door oxydatie met chroomzuur anijszuur gevormd werd. De
genoemde eigenschappen voeren tot de conclusie, dat het hoofd-

bestanddeel van deze olie methylchavicol is, dat door Dupont
en GuERLAiN ^) in Fransche, en door Bertram en Walbaum ^) in

Duitsche, en Réunion-Basilicum-olie gevonden werd.

In de lager kokende fracties der aetherische olie kon de aanwe-

zigheid van pineen waarschijnlijk gemaakt worden.

Uit de versche blaren van Selasih besar verkreeg ik — vermoe-

delijk afhankelijk van den leefrijd van het kruid en misschien ook

eonigszins van den duur der destillatie — in afwisselende hoeveel-

heden (0.18 pCt.—0.32 pCt.) een olie, die een sterken reuk naar

eugenol bezat. Zoowel het soortelijk gewicht als het draaiend ver-

mogen was bij verschillende monsters zeer verschillend (S. G. 0,890

—

0,940 bij 26°, litiks draaiing in een 200 mM. lange buis 22°.5~36°).

Het engenolgehalte varieerde van 30—46 pCt.

Hetgeen na verwijdering van het eugenol door verdunde natronloog

overblijft, is eeue vloeistof, die van 170—250° kookt, maar waaruit

men door gefractionneerde destillatie bij de gewone drukking het

lager kokende niet kan afscheiden, omdat dit, zooals het voortgezette

onderzoek leerde, zich dan verandert.

Gemakkelijk laat het zich uit de oorspronkelijke olie afzonderen

door deze met stoom te behandelen. Een derde deel ongeveer gaat

dan gemakkelijk over. Men verwijdert eene kleine hoeveelheid mede
overgedestilleerd eugenol en fractionneert de vloeistof in vacuo. Men
krijgt dan als hoofdproduct een zeer aangenaam riekende, optisch

inactieve vloeistof, die bij 21 mM. drukking bij 73°—74° kookt.

Het soortelijk gewicht is laag nl. 0,794 bij 22° en 0,801 bij 15°,

terwijl de brekingsindex nj) = 1.4861 gevonden werd. Analyse en

dampdichtheid (volgens Hofmann) stemmen voor een lichaam van
de samenstelling C^° Hjc-

Deze stof, waaraan ik <len naam Oclmeen geef, absorbeert beo-eerio-

') EuU. Soc. Chera. III, 19, p. 151.

2) Archiv d. Pharm. 235, S. 176.
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zuurstof en verliarst dan. Brengt men bijv. een weinig in een buis

met zuurstof, die boven kwik staat, dan ziet men liet kwik spoedig

stijgen en na eenigen tijd de buis geheel vullen. Bij verhitting onder

gewone drukking stijgt het kookpunt, dat eerst bij 176°— 178° ligt,

geleidelijk en na een paar uur koken aan een opstijgend koelvat

in een koolzuurstroom, verkrijgt men een bij de gewone drukking

bij 195° kokende vloeistof (kpt bij 25 mM. 93°), die iets hooger

soortelijk gewicht heeft en sterker lichtbrekend is ^). Een deel der

oorspronkelijke vloeistof heeft zich bovendien in een bij ongeveer

250° kokend product omgezet.

In hare eigenschappen herinnert deze laag kokende vloeistof aan

het door Power en Kleber uit Bay-oil afgescheiden myrceen, een

zoogenaamd olefinisch terpeen (kpt 67° — 68° bij 20 mM. S.G bij 15°

0,8023, nz) = 1.4673), dat echter, zooals ik mij overtuigde, zich er

o. a. van onderscheidt door zijn gedrag tegenover zuurstof^).

Met het onderzoek dezer lichamen, alsmede van het hooger kokend

product uit Selasih besar, dat waarschijnlijk een sesquiterpeen is,

houd ik mij nog bezig.

Bij het aanbieden dezer mededeelingen zegt de Heer van Romburgh,

dat wegens zijn ophanden zijnde vertrek naar Indië, dit de laatste

maal is dat hij de vergaderingen der Afdecling heeft bijgewoond,

en hij dankt de Leden voor de heusche en vriendelijke ontvangst.

De Voorzitter dankt hem voor wat hij in het belang der Afdeeling

gedaan heeft en wenscht hem succes op zijn arbeid in Indië.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Mede-

deeling N^. 61 (vervolg) uit het Natuurkundig Laboratorium

te Leiden: Dr. E. van Everdingen Jr. : „Orer het ver-

schijnsel van Hall e?i den tveerstand in en buiten het mag-

neetveld bij bismiithkristallen.^^ (Vervolg).

4. Volledige uitkomsten voor den coëfficiënt van Hall. In § 2

van het eerste gedeelte dezer Mededeeling s) werd reeds opgemerkt,

dat de vroeger gevonden afhankelijkheid voor den Hall coëfficiënt

') Eene voorloopige bepaling gaf ub =1.5361.

3) Kleber en Power (E. Gildemeister und Fr. Hoffmann «Die aetherische Oele"

S. 668), geven op, dat myrceen zich ua een week staan polymeriseert. Ik vond deze

waarneming niet bevestigd, want ik kon een praeparaat, dat ik uit Bay-olie, mij wel-

willend door de bekende firma Schimmel & Co te Leipzig verstrekt, bereidde, maanden

lang onveranderd bewaren.

3) Versl. d. Verg. 29 September 1900, p. 277. Comm. Pliys. Lab. Leiden N". 61,
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vaa den stand der hoofdas ten opzichte van de magneetkrachtlijnen

bij deze nieuwe waarnemingen bevestigd gevonden werd. De zuiltjes

N°. 1, met de lengterichting evenwijdig aan de hoofdas en N*^. 2,

3 en 5, met de lengterichting en twee der zijvlakken loodrecht op

de hoofdas (voor de ligging dezer zuiltjes vergelijke men fig. l ia

het eerste gedeelte dezer Mededeeling) werden ieder in vier standen

onderzocht. Daarbij was de lengterichting (tevens stroomrichting)

steeds horizontaal en loodrecht op de krachtlijnen van den horizon

talen electromagneet, terwijl beurtelings elk der vier zijvlakken

in horizontalen stand boven kwam. Bij N". 1 was de hoofdas dus

altijd loodrecht op de krachtlijnen (stand ±\ bij 2, 3 en 5 beurtelings

loodrecht en evenwijdig aan de krachtlijnen (stand //). Yan de ver-

schillen tusschen de uitkomsten voor de vier standen van N°. l,en

de twee standen // of ± bij de andere zuiltjes zal duidelijkheidshalve

geen melding gemaakt worden en alleen middel waarden opgegeven.

Deze verschillen worden hoogstwaarschijnlijk door kleine onregel-

matigheden in de kristallisatie, en kleine afwijkingen van den juisten

stand bij de waarnomingen veroorzaakt en komen niet in vergelijking

met de verschillen tusschen standen // en i-.

Alle waarnemingen zijn herleid tot dezelfde magneetvelden ^) en to^

dezelfde temperatuur (15° C.)

Hall- coëfficiënt R.
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Uit de getallen in de kolommen ± blijkt, dat de waarnemingen

geen aanleiding geven verschil te maken tusschen de standen waarin

de stroom evenwijdig (als bij 1) en die waarin de stroom loodrecht

op de hoofdas loopt (als bij 2, 3 en 5). Dit maakt waarschijnlijk

dat, zooals ook vroeger aangenomen werd, uitsluitend de hoek

tusschen hoofdas en krachtlijnen de grootte van den HALL-coefficient

bepaalt.

Ten einde den vorm dezer afhankelijkheid te onderzoeken, werden

ook de zuiltjes W. 4 en 6, waarin de hoofdas een hoek van 60°

maakt met twee der zijvlakken en evenwijdig is aan de andere, in

twee standen onderzocht.

Bij isotrope stoffen wordt het HALL-effect bij stroomen in een

willekeurig vlak V bepaald door het product van „den" HALL-

coefficient met de componente van de magneetkracht loodrecht op

dat vlak. Men kan dit echter ook opvatten als het product van de

geheele magnetische kracht met een hij het vlak V behoorenden Hall-

coefficient. Deze wordt dan verkregen door den coëfficiënt voor nor-

male magneetkracht te vermenigvuldigen met den cosinus van den

hoek tusschen de werkelijke magneetrichting en de normaal op het

vlak V. Ditzelfde beginsel passen we nu toe op het llALL-effect

in een bismuthkristal, en ontbinden daartoe de magneetkracht in

de richting van de hoofdas en loodrecht daarop. Stel we vonden

voor stroomen in een vlak x hoofdas en ± magneetkracht een HALL-

coefficient 7^1, voor stroomen in een vlak // hoofdas en ± magneet-

kracht een coëfficiënt R2. De eenvoudigste onderstelling voor het

geval van een magneetkracht M in een richting die een hoek cc maakt

met de hoofdas is nu, dat dan het HALL-effect in het vlak ± ^1/ bestaat

uit twee gedeelten, één afkomstig van de componente // hoofdas

M cos a^ één afkomstig van de componente ± hoofdas M sin cc. De

HALL-coefficient R voor dit geval wordt dan gegeven door

Rz=: R^ cos^ a -\- R2 sin^ cc.

By deze afleiding is gemakshalve geen rekening gehouden met de

mogelijkheid dat Ri en R^ functies van de magneetkracht kunnen

zijn, zooals bij bismuth het geval is. Daar het ons toch slechts om
een benadering te doen is, zal hiertegen wel geen bezwaar zijn

;

alleen willen we in 't voorbijgaan opmerken, dat om deze reden bij

een isotrope stof waarbij R een functie van M was deze methode

tot onjuiste resultaten zou kunnen leiden.

Nu is blijkens de tabel de waarde van R^ bij kristallijn bismuth

zeer klein vergeleken met i^gj zoodat we, behalve bij zeer kleine
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waarden van a, den term met Ri (die toch onzeker is) wel weg

kunnen laten. Dan wordt dus R=:. R^sirfi a.

Hieronder geven we de waarden, bij de zuiltjes N''. 4Jen 6 waar-

genomen in een magneetveld 4600 voor i^g ^^^ ^^^^ ^i? ^"^ ^^ ^^'

rekende waarde R<2, sin^ cc. De waarde van a is hierin 30°.

NO.
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lijnen liep. Yoor onregelmatige (gegoten) bismuthplaatjes was deze

vraag o. a. door de proeven van Goldhammer ^) reeds bevestigend

beantwoord. Het resultaat van de onderzoeking der drie zuiltjes uit

bismuth van Merck, in Mededeeling W. 37 besproken, was even-

eens een bevestigend antwoord. Wel was de weerstandstoename klein,

maar ze was tocli vergelijkbaar met die, welke in standen // gevonden

werd, wanneer de stroom ± krachtlijnen was.

Het werd wenschelijk geacht de metingen thans zoo volledig te

doen plaats hebben dat voor een willekeurigen onderlingen stand

van hoofdas en magneetkracht de weerstand in alle richtingen bekend

zou zijn. Nu was echter het zuiltje waarvan de lengterichting

// hoofdas was, Merck W. 3, nauwelijks langer dan de afstand

der „weerstands-filectroden", zoodat voor dit onderzoek ander materiaal

gewenscht was. Ik vond dit in het mij door den Heer Perrot
verstrekte bismuthkristal en zal thans alleen de daarmede verkreo;en

uitkomsten mededcelen.

Bij de proeven is het noodig te letten op den onderlingen stand

van drie richtingen : hoofdas, magneetkracht en stroom. In de figuren

2a, h en c (Plaat I) is de hoofdas steeds voorgesteld door een enkelen

pijl, de magneetkracht door een dubbelen pijl, terwijl de stroomrichting,

steeds samenvallend met de lengterichting der zuiltjes, door voer-

stralen Oa, Ob, Oc enz. wordt aangeduid.

De waarnemingen in het magneetveld zijn te verdeelen in drie

groepen

:

I. Magneetkracht ± hoofdas.

n. „ //

III. Magneetkracht en hoofdas onder een hoek van 60o.

Yoor de groepen I en II en voor den weerstand buiten het

magneetveld was het zeer waarschijnlijk dat de weerstand in een

willekeurige richting ten opzichte van de hoofdas zou gevonden

kunnen worden met behulp van een ellipsoide op symmetrie-assen

van het kristal beschreven. Immers, deze assen zullen symmetrie-

assen blijven, zoodat het verband tusschen electromotorische kracht

en stroomsterkte kan worden beschreven door vergelijkingen als:

X =z r^u Y= r^v Z ^zz r^w.

Gaat er nu een stroom I in een richting, bepaald door de hoeken

«, ft en 7 met de assen Oa, Oh en Oc, dan is

1) Wied. Ann. 3], p. 360, 1887.



( 453 )

U =: I COS a, V := I COS /?, 10 zn I COS /,

terwijl het potentiaalverval in de richting' («, /?, 7) £", dat als maat

van den weerstand dient, gegeven wordt door

E=: X coN a -\- Y cos ft -{- Z cos y
zoodat

E z= I{ri cos^ a -\- r^ cos^ (3 -\- 9*3 con^ y) = rl

dus

r =1 Vy cos^ a -{- r^ cos'^ /^ + ^3 ^^^^ 7 (*)

Dit geschreven in den vorm

( ) cos^ a f ) cos^ ft (
•

) cos^ y

''
'" ^ / 1 \i '

'f \ \ 2

\V'>'\J W'^%^ W'TZ^

geeft aan dat men r kan vinden door de constructie van een ellip-

soïde op de wortels uit de geleidbaarheden in drie hoofdrichtingen

als asseu.

Uit de metingen bleek, dat waarschijnlijk ook de weerstanden in

groep III uit een dergelijke ellipsoïde kunnen worden gevonden.

We zullen thans achtereenvolgens behandelen:

10. den weerstand buiten het magneetveld

;

20. de weerstanden volgens de assen in de drie groepen in het

magneetveld

;

30. do weerstanden in andere richtingen, vergeleken met uit de

uitkomsten van 2*^ met behulp van bovenstaande formule (*) bere-

kende waarden.

6. De weerstand buiten het magneetveld.

Bij alle zes zuiltjes werd de weerstand minstens viermaal, dat

wil zeggen met de weerstandselectroden minstens éénmaal op ieder

der vier zijden, gemeten (volgens de methode beschreven in Mede-

deeling N°. 48) en van de uitkomsten de raiddelwaarden genomen.

Hieronder volgen de resultaten
5

r wordt gegeven in de eenheid

10-5 C.G.S., de geleidbaarheid A in de eenheid 10-^ C.G.S., \/l in

de eenheid 10 -^ C.G.S.



( 454 )

NO.



Plaat I.

E. VAN ETEEDINGEN Jr. „Over het verschijnsel van Hall en den
weerstand in en buiten het magneetveld by bismuthkristallen."

Fig. 2a.

ir

Fig. 2b.

III

Fig. 2c.

Verslagen der Afdeeliug Natiiurk. Dl. IX. AO. 1900/1.
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delingswijze dezelfde was ; zelfs in eenzelfde smeltmassa werden ver-

schillende dichtheden gevonden. Ook in de prisma's kan dus in

verschillende punten de dichtheid^ en daarmede de weerstand, wel

varieeren, zooals ook door Perrot geopperd wordt ^). De resultaten

met N". 6 verkregen zijn dan ook slechts ten deele minder bevredi-

gend dan die met 4 werden gevonden.

Er werd van het overgebleven kristalstuk nog een zevende zuiltje

vervaardigd, dat in ligging oorspronkelijk zooveel mogelijk met No. 6

overeenkwam. Hiervan bleek de weerstand te zijn 2.74, zoodat het

verschil met 6 niet groot is. Toch gaf bij de verdere proeven dit

zuiltje meestal betere resultaten dan 'N^. 6.

7. De weerstanden volgens de assen in het magneetveld. In het

vlak loodrecht op de hoofdas kunnen buiten het magneetveld alle

stellen van twee onderling loodrechte lijnen als assen worden aange-

nomen. In het magneetveld zal er verschil kunnen bestaan tusschen

de richting die tevens in het vlak door hoofdas en magneetkracht

ligt en de richting loodrecht daarop. We kiezen nu de oorspronke-

lijke richtingen der zuiltjes 2 en 3 als assen. Opdat deze richtingen

ook in het magneetveld assen kunnen blijven, behoeven we ons het

kristal slechts om de hoofdas gewenteld te denken totdat deze rich-

tingen met de door het magneetveld bepaalde symmetrievlakkeu

samenvallen
;

daarbij wordt aan de eigenschappen van het kristal,

beschreven met betrekking tot hoofdas en magnéetkracht niets ver-

anderd. Voor de proeven kunnen de zuiltjes No. 2, 8 en 5 dan

zonder onderscheid gebruikt worden, bijv. voor bepalingen in de

standen Ob en öc, mits men slechts zorg draagt voor de juiste onder-

linge standen van hoofdas, magneetkracht en stroomrichting.

We geven voorloopig alleen weerstandstoenamen in pCt. op, steeds

in een veld 4600 C. G. S., en bij 15° C.

Groep I. Fig. 2a. j\Jagneetkracht ± hoofdas.



( 45G
)

De getallen onder Oa en Ob zijn gemiddelden van telkens 4, die

onder Oc van telkens 2 overeenkomstige standen, welke over 't al-

gemeen slechts zeer geringe verschillen vertoonden.

Voor de constructie van de nieuwe ellipsoïde (gestippeld) zijn ge-

bezigd de waarden voor 1 en 5. Deze geven voor de nieuwe assen

de waarden

:

(Oa) ^90= 1.60 (Ob) ^90 = 2.16 (Oc) rjf = 2.12

De geleidingsellipsoide is dus drieassig geworden. In het vlak lood-

recht op de magneetkracht nemen de weerstanden niet in dezelfde

mate toe. De vroeger i) opgestelde eenvoudige hypothese, met de

resultaten bij het vroegere onvoldoende materiaal nog vereenigbaar,

die in dit vlak een gelijkvormige toename van den weerstand aan-

nam, blijkt dus nu opgegeven te moeten worden.

Yoor de verklaring van de dissymmetrie van het verschijnsel van

Hall in bismuth, die indertijd de aanleiding tot dit onderzoek geweest

is en voor de beschrijving van de weerstandstoename in het mag-

neetveld beteekent dit evenwel een vereenvoudiging. Yolgens de

onderzoekingen van Lebret en van mij zeiven is de ongelijke weer-

standstoename in twee onderling loodrechte richtingen de oorzaak

der dissymmetrie. Het is thans overbodig geworden ter verklaring

van die ongelijkheid te letten op de richting der magnetisatie Q) in

het bismuth. Zooals uit het vervolg blijken moet, zal in elk geval,

waarin de hoofdas niet loodrecht op het plaatje staat, een ongelijk-

matige weerstandstoename, en daarmede dissymmetrie gevonden worden.

In de figuur zijn de verschillen van de nieuwe met de oude assen

op dubbele schaal geteekend, om de figuur niet onduidelijk te maken.

Groej) II. F'ig. 2b. Magneetkracht /( hoofdas.
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Het getal onder Od is het gemiddelde van 4 waarnemingen, de

andere cijfers van 2.

Daar er theoretisch geen verschil is aan te geven tusschen N°. 2,

3 en 5 en de standen O e en Of zijn deze laatste in één kolom

vereenigd. De ellipsoïde blijft dus een omwentelingsellipsoide, terwijl

de geheeie verandering veel geringer is dan in het vorige geval.

Bezigen we de waarden voor 1 en 5 dan worden hier de assen 1.68

en 2.17. Met de waarde voor 1 en de middelwaarde voor 2 en 3,

1.68 en 2.15. Voor de figuur werden als nieuwe assen gekozen

{Od) pO = 1.68 {Oe, Of) gO = g^ = 2.16.

Om een duidelijke teekening te behouden was het hier noodig de

veranderingen op viervoudige schaal te teekenen.

Groep III. Fig. 2c. Magneetkracht onder een hoek van 60°

met de hoofdas.
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benaderde overeenstemming zal echter daarbij niet te wachten zijn.

Voor de berekening werd de volgende weg ingeslagen; voor elke

proefrichting werd de weerstand berekend met behulp van de formule

:

r- =: rj cos^ a -\- r^ cos^ ft -\- fz ^o^^' />

waarin voor r^ ,
r^ en r^ achtereenvolgens werden gesubstitueerd de

waarden geldende buiten en in het magneetveld. Uit de beide uit-

komsten werd een procentische weerstandsvermeerdering voor de

richting «, ft, y afgeleid en deze met de direct waargenomen pro-

centische weerstandstoename vergeleken.

Voorbeeld van berekening :

Magneetkracht ± hoofdas. Richting On (fig. 2a).

a — 60°, ft = 90°, y — 30°.

/•i
= 3.48 ^2 = r-s = 2.07

r.90 3.93 r90=2.16 7-90=2.24

r —r^ cos^ 60° + r^ cos^ 30° = 2.42

^90 _ ^90 cos" 60° 4- r90 cos2 30° = 2.06

0.24
Weerstandstoename —— = 9.9 %.

Hier volgen de uitkomsten bij de drie groepen ; de indices bij

de r's zijn in overeenstemming met die bij de //'s.

Groep I. Fig. 2a. Magneetkracht ± hoofdas.

r, =3.48 r^_= r.^= 2.07 ri = 3.93 ?•.- 2.16 r,= 2.2i
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De belangrijkste afwijkingen komen voor bij de richting 01, waar

de weerstandstoenamen voor de assen ook het meest verschillend

zijn, en een afwijking in de richting van de as den grootsten

invloed moet hebben, In ieder geval liggen de waargenomen weer-

standstoenamen tusschen de waarden van de beide laatste kolommen in.

Groep IL Fig. 2b. Magneetlracl/t il hoofdas.

Daar hier theoretisch geen verschil bestaat tnsschen de richtingen

Oe, Of en Op en evenmin tusschen de zuiltjes 2. 3 en 5, blijven

voor proefneming alleen de aequivalente richtingen Oo en Og over.

3.48 :r.,= 2.07 r'> = 3.57 ,
= r =2.15
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Bij 4 is de overeenstemming dus volkomen, bij G en 7 de afwij-

king in tegengestelde richtingen, zoodat dit resultaat wel als bevesti-

ging van de onderstelling van een ellipsoïde kan gelden.

Hier volgen de uitkomsten der verdere proeven:

j-, =3.48 r-:= 9\ — 2.07
60

r, = S.87 2.15
60

r, = 2.23
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Daar in (h meeste standen de toename wel wat klein was om de

constanten in deze formule met eenige zekerheid te bepalen, heb

ik aangenomen dat C-^ voor de verschillende standen en assen wel

ongeveer dezelfde zou zijn, en alleen een paar waarnemingen gedaan

voor de richting Oa^ in magneetvelden 2300, 3750 en 5800. _Deze

gaven voor de constante de waarden

Cl = 0.19 (^2=1.29.

Nu was bij de proeven van groep III de component van de mag-
neetkracht // hoofdas 4600 cos 60° =z 2300, de component ± hoofdas

4600 sin 60° =z 3980. De weerstandstoenamen van groep I zullen

dus moeten worden vermenigvuldigd met

3.982 14-4.60X0.19 4

leF^x 1 + 3.98 X 0.19 = "-^°"°fT

en die van groep II met

2.32 1 4- 4.6 X 0.19 ^ 1

X =: 0,326 of nagenoeg —

.

4.62 M + 2.3 X 0.19

We vinden dus met de waarden voor W. 1 en 5

4 1

Richting Og — . 13.0 {- — . 2.5 = 11.2 waargenomen 11.2
o o

4 1
» Oh — . 4.5 + — . 2.9 = 4.6 ^ 4.0

5 o

, Ok — . 8.0 + — . 2.9 = 7.6 » 7.4
5 6

De overeenstemming is hier zeer goed te noemen, wat wel hier-

door begunstigd is dat thans voor berekening en waarneming dezelfde

twee zuiltjes konden gebezigd worden. De waarnemingen leveren

dus geen grond op om aan de juistheid van het beginsel der super-

positie in dit geval te twijfelen.

10. De uitkomsten van ons onderzoek kunnen dus als volgt

worden samengevat

:

In kristallijn bismuth is de coëfficiënt van Hall groot voor een
magneetkracht ± hoofdas, zeer klein voor een magneetkracht //hoofdas
(van dezelfde orde als bij andere metalen) terwijl de coëfficiënt voor
een willekeurig gerichte magneetkracht met behulp van een ellipsoïde

uit de beide hoofdgevallen kan worden afgeleid.

30*



( 462 )

Buiten het magneetveld kunnen de weerstanden in kristallijn

bismuth voor alle rielitingen gevonden worden met behulp van een

o;e\eu]haRYhe\({s-omiventelings-e]\i^soi(\e op de hoofdas. (Assenverhou-

ding ongeveer 5:3).

In een magneetveld // hoofdas is er een omwentelings-ellipsoide

met betrekkelijk weinig gewijzigde assen.

In een magneetveld -L hoofdas is er een drieassige ellipsoide met

sterker gewijzigde assen.

In een willekeurig magneetveld is er een drieassige ellipsoide,

waarvan de assen door superpositie van de verandering der assen

in de hoofdgovallen kunnen worden verkregen.

In het algemeen zullen in het magneetveld de weerstanden van

een bismiUhplaatje in twee onderling loodrechte richtingen in on-

gelijke mafe toenemen, waardoor de dissymmctrie van het verschijnsel

van PlALTi verklaard wordt.

Natuurkunde. — Do lieer Kamerlingii Onnes biedt aan Mede-

deeling N" ()7 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden:

J. C. Schalkwijk: Nauwkeurige Isofhermen. 1. Metingen en

berekeningen over de correctie voor het volume van den kurik-

rneniseus hij standflard gasmanometers.

§ 1, Bij het nauwkeurig onderzoek van isothermen van gassen met

behulp van piëzometerbuizcn, in welke kwik wordt opgedreven, is

het wenschelijk met vrij groote hoeveelheden gas te werken en zorg

te dragen, dat het oppervlak van de door het laatste ingenomen

ruimte zoo klein mogelijk is ten opzichte van het volumen daarvan.

Men zal voor een gegeven gebied van drukkingen dus den kwik-

meniscus wenschen af te lezen in eene buis van zoo groote door-

snede als vereenio-baar is met de nauwkeurio-heid van instellen eno o

mogelijk is met het oog op de drukkingen, waaraan de piëzometers

moeten worden onderworpen. Ook zal de aan den waargenomen

druk aan te brengen correctie voor de capillaire neerdrukking slechts

met voldoende zekerheid kunnen worden aangebracht, wanneer de

piëzometerbuis van voldoende wijdte is.

Yoor zulke buizen raag de inhoud van den meniscus in het algemeen

niet meer zooals gewoonlijk geschiedt en geoorloofd is als de buizen

uiterst nauw zijn, gelijk gesteld worden aan dien van een bolsegment^

En des te minder is dit geoorloofd, naarmate men eene hoogere

nauwkeurigheid in de bepaling van het afgesloten gasvolumen wenscht

te bereiken.
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Om in de metingen met de standaardoasmanometers, beschreven

in W\ 50 der Mededeel ingen van het Natuurkundig- Laboratorium

te Leiden, de hooge nauwkeurigheid te bereiken, voor welke zij

ontworpen zijn, is dan ook een onderzoek naar het volumen van

den meniscus, welke het gas afsluit, onmisbaar.

Immers deze piëzometers zijn bestemd, om met behulp van den

open-standaard-manometer beschreven in N". 44 dier Mededeel in gen,

welke manometer absolute drukmetingen tot op Vioooo mogelijk maakt,

isothermen tot op V5000 nauwkeurig te bepalen.

Alleen wanneer deze nauwkeurigheid bereikt wordt, is het mogelijk

omtrent allerlei belangrijke vraagpunten in de leer der gassen tot

zekerheid te geraken.

Gelijk bij deze piëzometers het normaalvolumen tot op Vioooo kan

bepaald worden, moet dan ook het volumen van het samengeperste

gas tot op Vioooo nauwkeurig worden aangegeven.

En wij zullen nu aantoonen, dat om die nauwkeurigheid te bereiken,

het volumen der menisci in sommige gevallen tot op 3 pCt. moet bekend

zijn, terwijl later (§ 9) zal blijken, dat de afwijking van het bedoelde

volumen van dat van een bolsegment tot 20 pCt. toe kan bedragen.

De drukkingen van 4— 8, 8— 16, 16—32, 32—64 atm. worden

(zie Comm. ls'°. 50 p. 8) gemeten in buizen van 0,4, 0,28, 0,2 en

0,15 C.M. straal, ieder van boven voorzien van een verwijd reservoir.

Het calibreeren van de buizen geschiedt door ze geheel met kwik

gevuld, te plaatsen in eene ruimte van constante temperatuur (Comm.

N°. 50 p. 20) en telkens eene kleine hoeveelheid kwik onder uit

een kraantje af te tappen en te weegen, w^aarbij dan telkens tevens

de stand van het kwik wordt afgelezen.

Men is genoodzaakt bij de calibratie de buis in omgekeerden

stand te plaatsen ; immers in den rechten stand zou ze, wegens de

groote afmetingen van het reservoir, dat noodig is om het gas bij

een druk van 1 atm. te bevatten, eenen reuzenthermometer vormen,

zoodat eene geringe verandering in de temperatuur, reeds eene

merkbare verplaatsing van het kwikoppervlak zou teweeg brengen.

Deze verplaatsing zou den meesten invloed hebben op de calibratie

van het bovenreservoir en den steel, die daardoor, gelijk wij aan-

stonds zullen zien, minder nauwkeurig worden zou dan Vioooo?

terwijl juist in deze ruimte de gasmassa zal worden samengeperst.

In het gunstigste geval — bij de wijdste buis — kan het volumen

van het gas nog op 20 cc. dalen. Er mag dan slechts eene fout van

0,002 cc. overblijven, en daar het volumen van het groote reservoir

160 cc. is, kan deze fout reeds worden veroorzaakt door de uitzet-

ting van het kwik, wanneer in de temperatuur eene fout van Vi5° C.
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gemaakt is. Daar bij de calibratie van een buis van meer dan een

meter lengte, zonder zeer bijzondere voorzorgen zull<;e temperatuur-

verschillen niet te vermijden zijn, is het reeds in dit gunstige geval

raadzaam, de buis in den omgekeerden stand te calibreeren, zoodat

het kwik telkens voornamelijk dat volumen inneemt, hetwelk later

het gas zal moeten vullen.

Yeel meer noodzakelijk is het echter bij de nauwere buizen: in

de vierde b. v. kan het volumen van de gasmassa dalen tot 2,5 cc,

terwijl dan de kwik in het groote reservoir van de buis een volumen

inneemt van 175 cc. Mat men het volumen in den rechten stand,

dan zou het later door het gas in te nemen volumen worden gemeten

als het verschil van twee nagenoeg 70 maal grooter kwikvolumens,

en om in het gasvolumen eene fout van meer dan Vioooo ^^ ver-

mijden, zou men dus van de temperatuur op minstens Vi25° C. zeker

moeten zijn, wat voor eene zoo lange buis vrijwel onmogelijk is:

de calibratie in omgekeerden stand is dus vereischt.

Om uit de calibratie der buizen het door het gas boven het kwik

ingenomen volumen af te leiden, is de kennis van het juiste volumen

van den meniscus noodig ; bij calibratie in den omgekeerden stand

is dit a fortiori het geval. De meniscus wijst nl. bij de calibratie

naar het groote, bij de waarneming naar het kleine reservoir. Een

fout in de bepaling van het volumen van den meniscus doet zich

dus dubbel gevoelen in het volumen van de gasmassa.

Nemen wij weer de eerste buis, bij welke de correctie voor den

meniscus van het meeste belang is, tot voorbeeld, en gebruiken wij de

daarin veel voorkomende pijl 0.14 cM. dan zou de meniscus, in eerste

ruwe benadering als bolsegment opgevat, een inhoud hebben van

0,0365 cc : terwijl wij zagen, dat geen grootere fout in het gas-

volumen dan 0,002 cc. mag voorkomen: een fout grooter dan 3pCt.

mag dus in het volumen van den meniscus in dit geval niet worden

toegelaten.

In het volgende worden metingen, berekeningen en grafische voor-

stellingen medegedeeld, die het mogelijk maken het volumen van den

meniscus met de gewenschte nauwkeurigheid te bepalen en dus ver-

oorloven in de nauwkeurige bepaling van isothermeu den gewenschten

stap verder te komen. Opvolgende calibraties van eenzelfde buis,

die zonder de correctie voor den meniscus, niet voldoende overeen-

kwamen, stemden zoodra deze correcties waren aangebracht tot op

Vioooo overeen.

De mede te deelen metingen betreffen de rechtstreeksche bepaling

van den inhoud van eenige menisci. De berekeningen geven eene

benaderde oplossing van de differentiaal-vergelijking voor het capil-
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laire oppervlak in twee grensgevallen nl. a: voor zeer nauwe buisjes

en h : voor eene zeer kleine verhouding van den pijl tot den straal

van de buis, beide bij een benaderde waarde van de oppervlakte-

spanning. Door de grafische voorstelling wordt uit de gemeten en de

voor de grensgevallen berekende menisci de waarde van den inhoud

voor elk geval, afgeleid. Ten slotte is (§ 7) door grafische oplossing

van de differentiaal-vergelijking ^) eene controle verkregen.

§ 2. Bepaling van den inhoud van eenige kwlkmeniscl door weging.

Een buisje van de doorsnede,

I

d-

e-

^

\

(X

e

1

db

^

§

^i^

-^

dr

voor welke men dezen inhoud

bij verschillende vormen van

den meniscus wenscht te ken-

nen, wordt van boven voorzien

van een zeer nauwe capillair

en van onderen dichtgesmolten

(zie fig. 1). Op het buisje zijn

de raerkstrepen P en Q, onge-

veer even ver van het midden

van het buisje, aangebracht.

Het wordt goed schoongekookt

(zie Comm. N^. 50 § 5) en in

het luchtledige met zuiver ge-

destilleerde kwik gevuld, zoodat

het kwik bij 20° C. bij E, on-

geveer 1 cM. van het einde

van de capillair verwijderd

staat. Om nu metingen mot

het buisje te verrichten wordt

het dichtgelakt en mot de ca-

pillair naar boven (stand I) of

naar onderen (stand II), ge-

hangen in een bad, dat op

later te beschrijven wijze op

20° C. gehouden wordt. De
stand van het kwikoppervlak

ten opzichte van de merkstre-

pen moet met een kathetometer

afgelezen worden. Om hierbij

parallaxis te voorkomen, werd

') Zie ook Sir W. ïhomson's Popular Lectures & Adresses I. blz. 32.
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liet buisje zoodanig opgehangen, dat de merkstrepen zich ter zijde

bevonden en werd er ingesteld op het midden van de iniieping, die

daarbij te zien kwam.

Gewogen wordt het kwik, dat men uit moet drijven, om te maken,

dat het, nadat het bnisje weer is dichtgelakt en in het bad van de

temperatuur tp is gebracht, in stand I de aflezing F geeft. Het

gewicht dezer hoeveelheid zullen we noemen Hef- Vervolgens wordt

het kwik gewogen, dat uitgedreven is, wanneer, na het opnieuw

dichtlakken en in het vv-aterbad plaatsen, de meniscus staat in stand

I en bij de temperatuur U bij ^, of in stand II bij de tempera-

tuur tiA in het wijde buisje bij B en in de capillair bij 6, welke

hoeveelheid wij Hfa zullen noemen, en evenzoo, wanneer vervolgens

in stand I bij de temperatuur te de meniscus bij C of in stand II

bij de temperatuur tj) bij D m het wijde buisje en bij d in de

capillair staat, nam. de hoeveelheid Hac Ten slotte wordt gewogen

de hoeveelheid ^CG, die het laatste wordt uitgedreven om het buisje

geheel te ledigen.

Om uit stand I in stand II over te gaan wordt de capillair

geopend, het kwik door langzaam hellen overgebracht in den stand

hB of dD met vermijding van eenig verlies en dan de capillair

weer dichtgelakt, waarna het buisje ten slotte geheel in stand II

gebracht kan worden.

Het aanbrengen van de twee merkstrepen P en Q in de onmid-

dellijke nabijheid der te vormen menisci, had ten doel eene nauw-

keurige bepaling van den afstand dier menisci mogelijk te maken.

Deze laatste afstand wordt immers gemeten terwijl het buisje in het

waterbad gedompeld is
;
gesteld nu, dat het buisje en de glaswand

van het bad niet volkomen evenwijdig zijn, of, dat van dien glas-

wand zelf de binnen- en de buitenkant niet volkomen evenwijdig

zijn, dan zal de op den kathetometer afgelezen afstand, tengevolge

van de breking van het licht, niet gelijk zijn aan den afstand der

menisci. Door echter de twee merkstrepen P en Q aan te brengen

behoeft men slechts in het water de zeer kleine afstanden te meten

van P tot den meniscus in de onmiddellijke nabijheid van P, en

van Q tot den meniscus in de onmiddellijke nabijheid van dezedeelstreep,

waarbij dus ook slechts zeer kleine fouten kunnen voorkomen

;

terwijl de afstand PQ buiten het water met de grootste nauwkeu-

righeid bepaald worden.

Met behulp van de temperaturen ^/^ f£, tA enz. en de gewichten

Hef •> Hea - Hac-, Hqg is het mogelijk de daarbij behoorende volu-

mina van het glazen reservoir te bepalen, allen bij 20° C. ; daar deze

temperaturen hoogstens 0°.05 van 20° afweken is daartoe een ruwe
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waarde voor de schijnbare uitzettingscoëfficiënt van het kwik vol-

doende. Wij noemen nu den inhoud tusschen de platte vlakken

gaande door de randen der raenisci A en C: Vac , den inhoud

begrepen tusschen de ronde oppervlakken der menisci A en C:

ViAC) en den inhoud van den meniscus A: Va enz.; o de doorsnee

van de capillair; oac de doorsnee van de buis volgende uit den

inhoud Vac en obb diezelfde doorsnee volgende uit den inhoud Vnn.

Men krijgt dus

:

Va+ Vi)= V^GA) + V^^FD) - VfG - VaD.

Vb + Vc = V^GC) + V(FB) - Vfg - Vbc •

Noemen we verder de hoogte van den meniscus A: pA, dan zal

men altijd kunnen stellen

:

Va ^^ m -\- n Iia + ^i i

Fj? z=z m -f 71 liB + yi 1

Vc = ni -{- nhc — ?/i

,

Vj) := m -j- n hj) — A\ .

Men krijgt dan de volgende waarden :

A. Voor het buisje van 0,28 cM. straal

:

Hef = 0,104G gr. V^ef) =0,00772 cc. EF= 3,US cM.

^r^^) = 14,8137 > F(£'^) = 1,09352 > bF=z 0,93i >

II(^EC) =20,0136 » ^(£-0 = 1,47735 » dF = 0,d8b »

n(EG) =35,2069 > F'(£-G) = 2,60553 :> .4C= 1.527 »

BD — 1.527 »

Hieruit vindt men o ^ 0,00266 cM-., en als men de inhouden

der menisci eerst aan elkaar gelijk stelt:

OAC= 0,2513 cW.

OBD = 0,2505 »

alzoo gemiddeld 0,2509 >

waaruit voldoende nauwkeurig Fz>c =0,1305 cM^ ; F^z» =0,1305 cM^.
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Verder is :

p^ = 0,098, m=: — 0,00212, F^ = 0,01307 + ^'1 cc.

p£=: 0,100, n=: 0,155, F^ = 0,01338 +7/1 »

pc =0,103, Fe = 0,01384-^/1 >

p^=z 0,113, Fz.= 0,01539 — ^1 ».

Zijn de waarden van ^i en yi klein, zooals werkelijk later blijken

zal, dan kunnen de gevonden volumina nu weer dienen om de

doorsnee van het buisje nauwkeuriger te bepalen ; men krijgt

:

GAC= 0,2519; «7^x)=: 0,2518 cAP. en hieruit volgen weer de meer

nauwkeurige waarden :

F^ = 0,01305 + a-i C.C.

Vb = 0,01336+^1 »

Vc =0,01381—2/1 ^

Vj) = 0,01536 — ^'1 »

B. Buisje met 0.38 c.M. straal. Op geheel overeenkomstige wijze

is hier gevonden

:

PA = 0,104 cM., Va = 0,0277-^ + xc^ cc.

^^C= 0,4584, pn = 0,0Q7 ^ F/y = 0,01665 + t/. ).

pc =0,110 2> Fe = 0,0301^ — ^2 =^

p^ = 0,113 > Fi) = 0,03105 — .rg » .

C. Buisje van 0.41 cM. straal. Uier zijn slechts twee menisci

bepaald, die toevallig dezelfde hoogten hadden; de meting zelve was

minder nauwkeurig:

<? = 0,525 p = 0,126 F=: 0,0406.

§ 3. Ik heb den inhoud van den meniscus als functie van de

hoofdafmetingen willen voorstellen door een oppervlak. Daar echter

het oppervlak, dat men verkrijgt door in drie onderling loodrechte

richtingen uit te zetten : 1°. den straal van de buis, 2°. de hoogte

van den meniscus, en 3^. den inhoud Yan den meniscus, snel
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zou moeten stijgen voor toenemende waarden van don straal van de

buis, heb ik niet dien inhoud zelf afgezet, doch zijne verhouding

tot de doorsnee van de buis; die verhouding zal ik noemen de ge-

middelde hoogte en voorstellen door de letter ƒ. l^ovendien zijn als

ordinaten genomen : 1°. den straal R van de buis, en 2°. de ver-

houding d tusschen den pijl p en den straal R.

Uit de gemeten menisci krijgen we dan de volgende waarden:

R
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en h de afstand onder het vlak OS-^ bovendien de depressie d,

// de oppervlakte-spanning en s het soortelijk gewicht van kwik,

dan geldt de bekende differentiaalvergelijking:

1 dh
I

fdh\^) (fik

r dr f \drJ ) dr^
(d -\- II) s =. td —

\drJ i

1+ -i

Bij zeer kleine waarden van R zal de depressie d groot en de

hoogte h altijd zeer klein zijn : aldus zal daarom het eerste lid

weiniff van d verschillen. Ik zal daarom in het eerste lid h ver-

vangen door zekere functie van r, ƒ(/•), die in meer of minder

benaderden graad overeenkomt met de juiste waarde A, en nagaan

welken invloed die aangenomene functie heeft op de oplossing, die

uit de gewijzigde differentiaalvergelijking volgt, aannemende, dat

f(r) in alle gevallen klein is ten opzichte van d.

Voor ƒ(/-) = O, heeft de differentiaal-vergelijking de bekende

oplossing

:

Il z=: Q — \/ (J^— r^,

2H
een cirkel met een straal o = —

•

sd

Nemen wij verder ƒ (r) = ^ d, w'aarin h eene zeer kleine constante

is, dan krijgt men weer een cirkel met een straal -—-7 = c (1 — -^O-

De hoogte vermeerdering wordt dus

:

hi) k

l/^--^-

De grootste waarde heeft de relatieve hoogte-vermeerdering aan

k
den rand en wel -. Noemen we den randhoek in de

k
lucht O, dan wordt het laatste bedrag ^—:. Daar nu de kleinste

' smu

waarde van O ongeveer 51° bedraagt, wordt die relatieve hoogtevermeer-

k
dering = 1,29 ^\ Zoolang dus A; < 0,00777, dan is de relatieve

hoogtevermeerdering aan den rand kleiner dan 1 pCt., en dan zal
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ook de relatieve fout in den inhoud veel kleiner dan 1 pCt. zijn.

Daar verder de relatieve lioogtevermeerdering evenredig is met ^,

ijfaat eene zekere fout in k evenredio- in de hooo-tevermeorderino^ over.

Voorgaande beschouwingen doen zien, dat, wanneer men voor ƒ (r)

in de differentiaalvergelijking eene willekeurige functie substitueert,

doch zóó, dat de grootste waarde daarvan altijd kleiner is dan

0.777 pCt. van d terwijl tevens die functie van O af langzaam en

steeds in denzelfden zin toeneemt tot die grootste waarde, de afwij-

kingen in de hoogte en dus zeker in het volumen, kleiner dan 1 pCt.

blijven. Yan dit resultaat zullen we gebruik maken bij het beoor-

deelen van de grens tot welke wij deze benadering kunnen voortzetten.

Voor de hand ligt het, nadat de eerste benaderde oplossing Iiq = /q (r),

de cirkel, verkregen is voor het geval, dat f{r) = O gesteld wordt,

als tweede benadering te zoeken de oplossing h^ =z f^ (r), welke ver-

kregen wordt, door in 't eerste lid van de differentiaalvergelijking

te stellen h ^= Hq =: f^ [r)^ en, wanneer deze oplossing verkregen is,

weer eene nieuwe te zoeken, waarbij in de differentiaalvergelijking

h = h^ =: /"j (r) gesteld wordt, enz.

Intusschen stuit men bij de integratie op moeielijkheden. Om deze

te ontgaan zal men bijv. reeksontwikkeling beproeven, waarbij do

eerste term in de ontwikkeling van /<(,— /o(r) naar r, het eerst in

rekening wordt gebracht. Dit komt daarop neer, dat men als benaderde

oplossing niet /«^^/^(r) maar eene andere /«Qi=/oi(r) aanneemt,-

die alleen de 2e macht van r bevat, d. w. z. aan den menicus als

eerste benaderde waarde den vorm van een parabool toekent. Als

men echter toch eene parabool aanneemt, dan moet nauwere aan-

sluiting verkregen worden met behulp van de parabool, die door

den top en den rand van den meniscus gelegd wordt, en dus

waarin p de pijl van den meniscus voorstelt. De aldus vereenvoudigde

differentiaalvergelijking geeft als eerste integraal

:

dh

1 \ p ^ H dr
— dr4- — — r'' z=z —

.

Deze vergelijking kan nog niet op eenvoudige wijze geïntegreerd worden,

doch kan door verwaarloozing van dezelfde orde als we reeds gemaakt
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hebben, gemakkelijk integrabel gemaakt worden. Daartoe neem ik

2H
d = — {cosa—riR'^)\

s p

4H R^
r=: ^ en r =r a- /?,

waarin dan altijd alleen R zeer klein blijft. Men krijgt dan:

h — R cos a R^
cos-^ a

1/ 1 — a^3 cos" a

+
'Q

cos" a

cos" u

— V

+
R^

cos~ a 1/ 1 — x^ cos^ a
1

Door hierin nu x = 1 te substitueeren, moet h = p worden, waaruit

1 — sin a = d en
cos a

^ sin « -j- ^ — V ^^^^ a = 0.

Uit de eerste voorwaarde blijkt, dat u de randhoek is, dien men

zou hebben, als de meniscus een bolsegment was. En uit de tweede

voorwaarde volgt dan : ?? = ^ ^(1 + d~). Aldus:

R
h = ( 1 _ / 1 _ o;:

cos a \

R^^

cos-^ a)-

\—\/l—xX̂" cos" a — sin u — 1
cos'' a L M'^ 1 — •'^^ cos"'' a )

Om na te gaan of het noodig is nog een stap verder te doen om
eene derde benadering te verkrijgen, heb ik voor een buisje van

0,1 cM. straal, (het wijdste, dat we hier te beschouwen hebben),

de waarden van /„(r), den cirkel, ^l(r), de parabool en /iW, onze

tweede benadering, berekend en in fig. VII van de plaat, in teekening

^ebracht, en wel voor eene waarde van (^ — 0,35, die bij nauwe

buisjes vaak voorkomt. Ik vond

:

X
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De relatieve hoogtcvermindering volgens de oplossing, verkregen

door de parabool /o,! (»') in te voeren, bedraagt hoogstens i/g van

die, welke verkregen wordt door /* = O te stellen. Volgens het bij

de substitutie h = kd gevondene, zal de relatieve hoogtevermindering,

die in tweede benadering met Jo{r) gevonden zou worden, dus hoog-

stens van /i (r) afwijken Vo rnaal de relatieve afwijking die er over-

blijft tusschen /o,i {r) en fo (r). Daar deze laatste hoogstens V5 be-

draagt is er geen grootere relatieve afwijking te verwachten dan

VgXVö^Vso. Neemt men verder in aanmerking, dat de juiste

waarde van den meniscus en onze /i (?) aan den top en aan den

rand aansluiting hebben, dan is het duidelijk, dat de afwijking in

het volumen veel minder dan V30 zal bedragen en dus beneden de

door ons gestelde grens is.

We zullen dus nu den inhoud bepalen ; deze is :

i

^ ( 2 hxdx=: 71 R^ \ -Il +J [COS a {

n R"- \ 2 hx dx

o

2{siifia—\)\

3 cos^ a )

—
] \-sin Ui \ .

a{ ) J3 cos^

Substitueert men de gevonden waarden van a en ^, dan vindt

men voor den inhoud van den meniscus zelf:

v=: y,7i R^p + y,7ip^ + 'u--7i:pRHi + s^f.

Ik heb hier voor verschillende w^aarden van d berekend de volu-

mina der menisci voor buisjes van 0,04 en 0,1 cM. straal; voor

— :- 0,0354 cM2.
s
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ft— ^'4 — d3+ d

Y
—

1 72^-^^ d^ + 40 {~~^ d"^ + (-^—\ d \

a = A,i2880f—yd7+2520f—Vd'^+328('—Vd3+f—Vd f
.

{A!f\ \ahJ ^ UhJ ^ UhJ ^UhJ )

Zooals we zien bestaat de n^^ term uit deze reeksontwikkeling zelf

ook weer uit n termen, en deze termen zouden zelf eerst gesommeerd

moeten worden voor tot de convergentie der besproken reeks besloten

kan worden. Daartoe moet echter de algemeene term worden opge-

maakt, hetgeen zeer moeielijk zou zijn. Maar we zien wel dat de

reeksontwikkeling, bruikbaar zal worden als d zeer klein is, zoodat

termen met hoogere machten dan de tweede tegenover d zelf

verwaarloosd kunnen worden. Dit is nu juist het geval als d zeer

kleiu is. Echter kunnen we nu niet d in het eerste lid van onze

oorspronkelijke differentiaalvergelijking gaan verwaarloozen, omdat

/i, dus het geheele eerste lid zelf klein is. Maar als d kleiu is,

dh ,,. .. . .

moet — klein zijn en we kunnen dus eerst weer beginnen met in
dr

/dh\Z
het tweede lid (

—
j tegenover 1 te verwaarloozen. Men vindt dan

door dezelfde substitutie:

cc =
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tegenover 1 geheel verwaarloozen, doch dat we daaraan de kleine

constante waarde c geven, dan krijgt men:

1 » / 11

^=^ -H^V + Y''
""•

We zien dus, dat door de invoering van de kleine constante c alle

coëfficiënten grooter zijn geworden met een bedrag evenredig aan c,

en dat de reeks convergent blijft, omdat de coëfficiënt van c in de

termen op de vermelde wijze geschreven, hoogstens Vo worden kan

en dus de limietverhouding van twee opeenvolgende termen dezelfde

is als in 't voorgaande geval.

Om dezelfde reden als in § 4 zullen we dichter bij de juiste op-

lossing komen, als we in 't tweede lid van de differentiaalvergeiyking

. ^ ^ fdh\'^ dli

m den factor 1 + l
-— voor -7- eene tuuctie substitueeren, die onofe-

MlvJ ar ' ^

veer betzelfde beloop heeft als de juiste waarde van — en die toch ge-
c/r

makkelijk sommeerbare reeksen oplevert. Daartoe leent zich ook hier

weer de parabool ]iz=i — r'.

Met geringe verwaarloozingen kunnen we dan voor de vergelijking

schrijven

:

H^ ^ ^ r dr Rl )
^ dr-^ i2*

Substitueeren we h = cci r^ -|- a^ V^' -\-

dan vindt men

:

s
«1 = d.

^ 4//

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. IX. A^. 1900/1,

p\ s )

31
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,, P'De limietverhoudins- wordt hier dus 6 — r^ en deze verhouding

is volgens onze veronderstelling juist zeer klein. Alle coëfficiënten

zijn evenredig met «i en hiervan wordt de waarde bepaald uit

p — 2 an i22n.

Om de bruikbaarheid van deze formule te toetsen, zullen we haar

toepassen op ons nauwste buisje, waarbij R = 0,2832 c.M., voor de

waarde van ^ = 0,35 dus p = 0,02807 c.M. Men vindt dan:

«2 = 1,888 «1,

«3 =: 1,995 «j,

«4, = 1,0 «1

;

a^ z= 0,3003
;

d r^ 0,0424 C.M.

h = 0,3003 r'~ + 0,567 r^' + 0,599 r^' -\- 0,48 r» + . . . .

en aan den rand

dh dVt
/> = 0,02807; — = 0,2287; —-=1,276.

dr dr-'

Substitiieeren we deze waarden in de oorspronkelijke differentiaal-

vergelijking dan wordt liet eerste lid

:

d + A = 0,0705

en het tweede lid:

r dr\
"^

\d^J P"^H——~ ";:';,;
"" = o,o697.

Het verschil is dus ongeveer 1 pCt., zoodat de formule voor dit

geval van toepassing kan zijn, te meer nog, omdat 't ons weer te

doen is om het volumen, waarin de afwijking nog kleiner zal zijn,

omdat we weer kunnen zorg dragen voor aansluiting aan den

top en aan den rand van den meniscus, met behulp van de
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formule p = 2 a» R^". Voor wijdere buizen blijft de formule nu ook

zeker geldig-, als de ])ijl niet grooter is dan de hier gebruikte

nam. 0,028 cM., terwijl ze voor nauwere buisjes zal blijven gelden

voor dezelfde waarde van ^, ongeveer 0,1. Ik heb om de geldigheid

nog nader te toetsen uitgerekend de eerste coëfficiënten van de

volledige oplossing (§ 6, begin) voor hetzelfde buisje. Men vindt:

«=0,3003 /y=0,55G7 7=0,632 9= 1,027

p = 0,02403 -f 0,00358 -j- 0,00033 + 0,00004 + . . . = 0,02303 . . .

zeer weinig verschillende van onze aangenomen waarde 0,02807.

Uit /i = ^ 6^„ 7'2n vindt men voor den inhoud van den meniscus:

In het onderhavige geval, voor R = 0,2832 cM. en <^ = 0,0991

wordt V = 0,00373 cc.

Hadden we echter de coëfficiënten der volledige oplossing gebruikt,

dan werd :

F= 0,2519
I
0,02803 — (0,01203 -|- 0,001194- 0,00008 +

+ 0,00001 + . . . j
= 0,00371 cc.

aldus minder dan 1 pCt. verschillende met de benaderde waarde.

Men berekent:

voorZ2=0,2832cM.; -^=0,25 dusp=0,0201 en (5=0,0708; r=0,00265 cc.

» »= » » ; » =0,15 » >=0,0120 » »=0,0425; »=0,00158 »

» >=0,382 » ; » =0,2 » >=0,0292 » »=0,0765; »= 0,00725 »

» »= » » ; » =0,1 » »=0,014ü » »=0,0383; »=0,00362 »

Voor nog kleinere waarden van d zullen we zelfs wel de reeks-

ontwikkeling kunnen gebruiken, waarbij (— ) tegenover 1 geheel
\dr J

verwaarloosd is. We krijgen dan

:

1 / s \n
/, — dX (

)
7.2».

(n \f V4 H)

en voor den inhoud van den meniscus

V—n-p n^ 1

^ 1 / s \n—\

I 1/5 \n—\

(Wordt vervolgd).
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Dierkunde. — De Heer Hubrecht biedt, namens Dr. J. F. van

Bemmelen ('s-Gravenhage) aan eene: j, Derde Mededeeling

van waarnemingen omtrent den bouiv van den Monotremen-

schedeV\

Zeefbeen en hovenlcaaks-neusschelp.

In den bouw van het zeefbeen bestaat een groot onderscheid tus-

schen Ornithorhynchus en Echidna: de eerste bezit slechts ééne

onverdeelde opening voor 't doortreden der reukzenuw, en wijkt

verder van alle andere zoogdieren af door 't geringe aantal van

drie zeefbeens-neusschelpen — de laatste daarentegen vertoont een

buitengewoon ontwikkelde zeefplaat en het aantal ethmo-turbinalia

bereikt het bijzonder hooge cijfer van acht. Bij vergelijking der

twee vormen büjkt, dat men den toestand bij Echidna kan afleiden

uit dien bij Ornithorhynchus, door te onderstellen dat bij het eerste

dier eene vermeerdering van 't aantal schelpen heeft plaatsgevonden,

en daarmede in verband de vorming der uitgebreide lamina cri-

brosa. De overeenkomstige ligging bij beide dieren van naso-turbinale

en maxillo-turbinale vlak voor het eerste der ethmo-turbinalia maakt

het waarschijnlijk, dat de toename in aantal der ethmo-turbinalia bij

Echidna te danken is aan de vorming van nieuwe schelpen achter

de drie voorste, v/elke laatste met die van Ornithorhynchus horaoloüg

zijn, en dus oorspronkelijke mogen genoemd worden.

In deze opvatting nu werd ik bevestigd door de waarneming, dat

het foramen sphcnopalatinum in 't verhemeltebeen van beide vormen

juist ventraal ligt van de derde zeefbeens-neusschelp: dus bij Orni-

thorhynchus aan den achtergrens der schelpstreek, bij Echidna daar-

entegen vóór de vierde schelp.

Deze gevolgtrekking stemt verder overeen met het besluit, waartoe

Seydel is gekomen door 't onderzoek der ontwikkeling der neusstreek

bij Echidna ^). Dit heeft hem geleerd dat de oorspronkelijke reuk-

schelp-aanzwelling (Muschelwulst), in 't achterste deel der neusholte,

zich door vertikale groeven in drieën deelt. In verband met de waar-

neming van W. N. Parker^), die bij een jong van Echidna zes

reukschelp-knobbels telde, die achterwaarts in grootte afnamen, zegt

1) Seydel. O» Ueber Entwicklungsvorgange an der Nasenhöhle und am Mundhöhlen-

daclie von Ecliidna nebst J3eitragen zur Morpliologie des peripberen Gerucbsorgans

und des Gaumens der Wirbeltbiere, in E. Semon, Zoologiscbe i'orscbungsreiseu ia

Austrnlien und dem Malayiscben Arcbipel. Bd. III Lief. 3.

2) W. N. ParkeUj On some points in tbe structure of tbe young of Ecbidna

Qcaleatai Proc. Zool. Soc. London 1894.
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Seydel (bl. 515, reg. 13 v. o.): „das spricht mit Sicherheit für ein

successives Auftreten von neuen Wülsten hinter den zuerst gebil-

deten vorderen".

Bij de meeste zoogdieren gaat zulk eene vermeerdering van het

aantal reukschelpen in achterwaartsche richting gepaard met de

vorming eener holte in 't lichaam van 't wiggebeen (sinus sphenoï-

dalis), waarin deze nieuwe schelpen een plaats vinden. Ook dit is bij

Echidna waar te nemen : onder de achterste vijf neussclielpen strekt

zich een horizontale beenplaat uit, die haar oorsprong neemt aan de

vooronderzijde van den bodem der sella turcica en zich uitstrekt tot

aan den achterrand van 't foramen sphenopalatinum, waar zij met

een concaaf uitgesneden rand eindigt. Het is de lamina terminalis

of „untere Schlussplatte" van Seydel.

Het voorkomen van deze beenplaat, en dus van een wiggebeens-

holte bij Echidna schijnt tot nu toe onopgemerkt te zijn gebleven,

ten minste in de afbeeldingen eener paraseptale doorsnede der neus-

streek, voorkomende in Zuckerkaïïdl's Geruchsorgan der Sauge-

thicre (1887) en Gegenbaur's Yergleichende Anatomie der Wirbel-

thiere (1898), is die beenphiat niet aangegeven.

Omtrent het maxillo-turhmale der Monotremata dient vermeld te

worden, dat ofschoon het bij Ornithorhynchus sterker ontwikkeld

is dan bij Echidna, het bij beide diervormen gebouwd is naar het-

zelfde type, nl. het „veriistigte" van Harwood-Wiedeman.'N\

De opgave van Zuckerkandl, dat de vrije neusschelp van Orni-

thorhynchus beantwoordt aan het „gefaltene", die van Echidna daar-

entegen aan het „doppeltgewundene", is dus onjuist, en dit verdient te

meer in 't licht gesteld te worden, omdat de opgave onveranderd

is overgenomen in Gegenbaur's nieuw handboek, ofschoon zij, voor

zoover Ornithorhynchus aangaat, reeds was tegengesproken door

Symington ^), welke tegenspraak bevestigd was door W. N. Parker,

(1. c.) die echter bij Echidna het „gefaltene" type meende waar te

nemen.

Toch laten dwarse doorsneden, zoowel door het geconserveerde

als door 't gemacereerde orgaan, geen twijfel aan de volkomen

overeenstemming in bouw bij Ornithorhynchus en Echidna, en het

duidelijk uitgesproken „veriistigte" type.

•) Symington, J. On the nose, the organ of Jacobson and the dumbbell-shaped-
bone iu the Ornithorhynchus. Proc. Zool. Soc. Loadon 1891, pag. 375.
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Scheikunde. De Heer van Bemmelen herinnert aan de door

hem aangeboden bijdrage handelende : y,over de befeeke'iis van den

arbeid van G. J. Mulder voo7' onze kennis van de scheikunde der

houicbare aarde'' (Verslag September 1900, p. 306). Na overleg

met den Secretaris meent hij te mogen voorstellen deze bijdrage in

de Verhandelingen het licht te doen zien. Aldus wordt besloten.

Plantenkunde. De Secretaris biedt voor de Werken der Akademie

aan eene verhandeling van den Heer J. Valckenier Suringar

getiteld : „Contribution d V étude des espèces du genre Melocactus.

des Indes Néerlandaises Occidenfales.'' Deze wordt in handen gesteld

van de Heeren C. A. J. A. Oudemans en Moll om daarover

verslag uit te brengen in de eerstvolgende vergadering.

Voor de Boekerij worden aangeboden door den Heer Stokvis

eene brochure getiteld : „Moet men de koorts bestrijden" (no. XI
van de 7e Reeks der Geneeskundige Bladen uit Kliniek en Labo-

ratorium voor de praktijk) ; door den Heer Lobry de Bruijn de

dissertatie van Mej. E. Kleerekoper : „Het phoeniceïne, de kleur-

stof verkregen uit het Purperhout (Copaifera bracteata) ; door den

Heer Schoute de dissertatie van den Heer A. Toxopeus: „Inlei-

ding tot de bepaling van het aantal kwadratische hyperruimten in

de ruimte van vijf afmetingen."

Na resumtie van het behandelde sluit de Voorzitter de ver-

gadering.

(10 Januari 1901.)



KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM,

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING
DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 26 Januari 1901.

Voorzitter: de Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen.

Secretaris: de Heer J. D. yan der Waals.

Inhoud; Ingekomen Stukken, p. 481. — Jaarverslag der Geologische Commissie over het jaar

1900, p. 482. — Verslag over eene verhandeling van den Heer J. Valckenier Surikgar,

getiteld : „Contributions a l'e'tude des espèces du genre Melocactus des Indes Ne'er-

landaises occidentales", p. 484. — ISIededeeling van don Heer Went : „Over den

invloed van de voeding op de afscheiding van enzymen door MoniIiasitophila(Mont.)

Sacc.", p. 486. — Mededeeling van den Heer van der Waals: „De toestandsver-

gelijking en de theorie der cyklische beweging", p. 499. — Mededeeling van den

Heer A. Smits: „Bepaling der dampspanningsvermindering van Na Cl-oplossing bij

hoogere temperaturen", p. 500 (Aangeboden door Prof. H.W. Bakhuis Roozeboom).—
Mededeeling van den Heer A. Smits: „Eenige opmerkingen over de resultaten

verkregen bij de bepaling der dampspanningsvermindering, en vriespuntverlaging

van niet-zeer verdunde oplossingen" p. 504 (Aangeboden door Prof. H. W. Bakhuis

Roozeboom). — Mededeeling van den Heer J. C. Schalkwijk; „Nauwkeurige

Isothermen" I (vervolt;), p. 512 (met een plaat) (Aangeboden door Prof. H. Kameu-
LiNGH Onnes). — Mededeeling van den Heer G. Bakker : „Bijdrage tot de theorie

der elastische stoffen", p. 520 (Aangeboden door Prof. J. D. van der Waals). —
Aanbieding van boekgeschenken, p. 528.

Het Proces-Verbaal der voi'ige vergadering woi'dt gelezen en goed-

gekeurd.

De Heeren J. Zeeman en J. A. C. Oudemans hebben bericht

gezonden, dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.

Ingekomen zijn :

a. Brief van den Minister van Oorlog dd. 2 Januari 1901 met
verzoek om van advies te willen dienen over de vraag of het mo-
gelijk is gelieel of gedeeltelijk weg te nemen de bezwaren, welke

verbonden zijn aan de approviandeering voor de stelling van Am-
sterdam, voor zoover het artikel „zout" betreft.

32
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De Voorzitter benoemt een Commissie van praeadvies, bestaande

uit de Heeren Stokvis, Pekelhaking, \a^ Diesen, van Bem-

MELEN en Hoogewerff.

b. Uitnoodiging van de University te Glasgow tot bijwoning van

het 9« Jubilee op 12, 13 en 14 Juni 1901.

Daar het tijdstip dezer feestviering eerst eenige maanden later

aanbreekt, zal in een volgende vergadering gevraagd worden of er

leden zijn, geneigd om naar Glasgow te worden afgevaardigd.

c. Uitnoodiging van de K. K. zoologisch-botanische Gesellschaft

te Weenen tot bijwoning van de feestelijke zitting ter gelegenheid

van het 50-jarig bestaan op 30 Maart 1901.

Geen der leden stelde zich bescliikbaar om naar Weenen te wor-

den afgevaardigd. De uitnoodiging zal met een schriftelij ken geluk-

wensch worden beantwoord.

d. Circulaire van de Academie te Turijn bevattende het pro-

gramma voor de 13^^ Bressa-prijs ter waarde van frs. 9600.

Is voor de leden ter inzage nedergelegd.

e. Circulaire voor het 5<^ Internationale Congres voor Physiologen

te Turijn te houden van 16—19 September 1901.

Aangenomen voor kennisgeving.

Aardkunde. — De Heer van Bemmelen brengt het „Jaarverslag

der Geologische Commissie over 1900" uit. Dit luidt als volgt:

In den loop van het jaar 1900 is N". 27 der mededeelingen van

de Geologische Commissie in het licht verschenen, bevattende het

reeds in ons vorige jaarverslag vermelde verslag van Dr. van Cappelle's

onderzoek betreffende de Loess-bedekking, die hij langs den rand

van het Veluwe-plateau op het oudere Diluvium heeft waargenomen.

Daaraan is een scheikundig onderzoek van deze Loess door ons

medelid van Bemmelen toegevoegd.

Onze opmerking, in dat verslag voorkomende, dat de Heeren

Hoofdingenieurs en Ingenieurs van den Waterstaat ons toch mede-

deeling mochten doen van boringen en terrein-insnijdingen ^), heeft

reeds goede vruchten gedragen. Van den Hoofdingenieur te Middel-

burg, den Heer A. Bekaar, ontvingen wij overzichtskaarton van

het kanaal door Zuid-Beveland, van het kanaal van ^er Neuzen,

') Overeenkomstig de opdracht, die hun vroeger in 1891 door den Minister van

Waterstaat is gedaan.
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van de Traraweghavens aan het Zijpe, aan den Stoofpolder, en aan

den Willemspolder; met aanwijzing van de hoorplaatsen en met

bijvoeging' van de borings-profielen. Op ons verzoek heeft de Heer

Bekaar ons vervolgens de aard monsters van de boringen aan de

havens van het Zijpe en aan het kanaal van Zuid-Beveland toege-

zonden, welke met bovengenoemde stukken in handen zijn gesteld

van Dr. Lorié, die zich welwillend met hot onderzoek heeft belast.

De aardmonsters van Ter Neuzen, welke Dr. Lorié juist zoo gaarne

zoude onderzocht hebben, konden nog niet gemist worden; maar van

de nieuwe boringen, die aan dit kanaal zullen uitgevoerd woorden,

heeft de Heer Bekaar ons een afzonderlijk stel monsters toegezegd,

die hij te onzen behoeve zal doen verzamelen.

Te Spijkenisse wordt eene boring gedaan, waarvan wij de aard

monsters hebben aangevraagd, maar deze kunnen, volgens een mede-

deeling- van den Heer Henket, eerst afgestaan worden wanneer de

fundeeringswerken zullen afgeloopen zijn.

Op verzoek van den Heer Hoofdingenieur P, H. Kemper heeft

de Heer Ingenieur der H. Sp. Mij., H. N. FRA^gois, ons toegezonden

eene vei'zameling uitkomsten van grondboringen langs de Omiiugings-

baan te Rotterdam, en van 4 boringen langs het Noordzeekanaal

(in de as van de nieuw ontworpen spoorwegbruggen bij Velsen en

bij Zaandam verricht). Deze zijn even zoo in handen van Dr. Lorié
gesteld. De aardmonsters zelve konden ons nog niet toegezonden

worden, zoo als wij gewenscht hadden, omdat zij nog geraadpleegd

moeten worden, zoo lang de werken dure.i.

Tot ons leedwezen is ons medelid, Prof. Schroeder van der Kolk
door ongesteldheid verhinderd geweest, om het voornemen uit te

voeren, waarvan wij in ons vorig verslag melding maakten, namelijk

om gedurende den zomertijd zijne geologische kaarteering van de
omstreken van Markelo met medewerking van een aantal studenten

der Polytechnische School voort te zetten. Wij hadden reeds daar-
voor het noodige aantal grondboren gereed doen maken, en wij hopen
dat de Heer Schroeder yan der Kolk in den aanstaanden zomer
dezen arbeid zal kunnen volvoeren.

Van Dr. Lorié is in de Novemberzitting het verslag van zijn

onderzoek van een aantal boringen aan de Akademie aangeboden-
het omvat ditmaal de bovenvermelde boringen aan het kanaal van
Zuid-Beveland, van die bij Bruinisse op Duiveland, benevens die

bij G-ouda, Alblasserdam, Sloten en Middenbeemster. Deze verhande-
ling zal weldra in het licht verschijnen als Mededeeling N^ 29.

32*
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Dr. VAN Cappelle is door zijne geologische reis naar Suriname

dezen zomer verhinderd geweest om zijne onderzoekingen in het

Diluvium van Nederhmd voort te zetten.

Door de Heeren Reinders en van Bemmelèn werd eene bijdrage

geleverd betreffende de ligging en samenstelling van ijzeroer in onze

hooge veenen, afkomstig van twee nieuwe vindplaatsen, in aanslui-

ting aan hunne vroegere onderzoekingen. Deze mededeeiiug (N°. 28)

is in het Verslag der vergadering van December opgenomen.

Wij hebben ten slotte de eer U voor te stellen, om aan Z.E. den

Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid voor het jaar 1902

de gewone toelage van ƒ 500 aan te vragen en aan Dr. LoRlÉ dank

te betuigen voor zijne medewerking.

K. MAETII^1.

VAN DIESEN.

J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK.

J. M. VAN BEMMELÈN.
Secretaris.

De conclusies van het Verslag om aan den Minister van Water-

staat, Handel en Nijverheid weder ƒ500.— aan te vragen en Dr.

J. LoRiÉ dank te betuigen voor zijne medewerking worden goedgekeurd.

Plantkunde. — De Heer Moll leest het volgende Verslag over

de verhandeling van Dr. J. Valckenier Süringar:

Gehoor gevend aan de opdracht, ons verstrekt bij missive van

2 Januari 1901, hebben wij de eer, over de door den Heer Dr.

J. Valckenier Süringar te Wageningen aangeboden Verhandehng,

getiteld: „Contributions a l'étude des espèces du genre Melocactus

des Indes Néerlandaises Occidentales" het volgende Verslag uit te

brengen.

De Verhandeling bedraagt 39 blz. folio en omvat eene „Préface",

eene „Introduction", eene verklaring van gebezigde termen, getiteld

„Indication pour les descriptions", en ten slotte de Beschrijvingen

(Descriptions) der soorten van Melocactus, door den Schrijver in

den kring zijner beschouw'ingen opgenomen. Rekent men de 9 blz.

van het voorwerk niet mede, dan blijven er voor het beschrijvende

gedeelte der Verhandeling 30 bladz. over.

De Schrijver vond aanleiding om de vijf Bijdragen over de Melo-

cacti van West-Indië, door zijn vader in de Werken der Akademie
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in liet licht gegeven, voort te zetten, nadat de Heer G. J. van

Groll te Curagao, die ons overleden Medelid Suringar herhaal-

delijk van nieuwe voorwerpen uit het merkwaardige geslacht Melo-

cactus had voorzien, ook na diens dood met het toezenden van voor-

werpen was blijven voortgaan.

Het komt ons niet onw^aarschijnlijk voor, dat de Heer J. Valcke-

NIER SuRiNGAR zijn vader, bij al wat er bij het ontvangen, bewaren,

rangschikken en beschrijven van niet zonder verlangen verwachte

plantenschatten te doen is, de behulpzame hand heeft geboden, en,

toen hem de gelegenheid werd geschonken, door piëteit gedreven,

en aan den drang om een e onafgewerkte taak ten einde te brengen

geen weerstand kunnende bieden, de lianden aan het werk geslagen,

en de Yerhandeling, waarover wij thans het woord voeren, in ge-

reedheid lieeft gebracht.

Wij vinden in het beschrijvende gedeelte van het aangeboden

manuscript 26 Hoofden, waarvan er 5 op nog onbeschreven soorten,

5 op nog onbeschreven verscheidenheden, en 16 op reeds bekende

soorten of verscheidenheden betrekking hebben, maar in de beschrij-

vingen van welke laatsten, ten gevolge van onvoldoende gegevens,

nog te veel duisters was overgebleven, dan dat het niet wenschelijk

ware geweest, de daarin overgebleven leemten aan te vullen of

twijfelachtige uitkomsten te verbeteren.

De Schrijver van de vroeger in het licht verschenen 5 Bijdragen

over het geslacht Melocactus zoude, indien hemzelven vergund ware

geweest met zijne studiën voort te gaan, deze Verhandeling waar-

schijnlijk als eene 6*^ Bijdrage over het door hem gekozen onder-

werp hebben aangeboden. En als zoodanig wenschen wij haar dan

ook beschouwd te zien. Zij levert eene voortzetting van belangrijke

mededeelingen over een allermerkwaardigst plantengeslacht, w^aarvan

slechts zeer zelden goede voorwerpen onder de oogen der Europeesche

botanici komen. De daarin neergelegde beschrijvingen zijn geheel op

dezelfde leest geschoeid als de vroegere, en laten aan nauwkeurigheid

en uitvoerigheid niets te wenschen over.

Op grond dezer ondervinding stellen wij voor, de Verhandeling

van Dr. J. Valckenier Suringar, bij wijze eener 6^ Bijdrage tot

de kennis van het geslacht Melocactus, in de Werken der Akademie

eene plaats te verleenen.

Arnhem, \\ Januari 1901. CA. J. A. OUDEMANS.
Groningen, 15 Januari 19Ü1. J. W. MOLL.

De conclusie van het Verslag om de verhandeling op te nemen

in de Werken der Akademie, wordt goedgekeurd.
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Plantkunde. — De Heer Went doet eene Mcdedeeling : y^Over

den invloed van de voeding op de afscheiding van enzymen

door Monilia sitophila (Monf.) Sacc.^\

MonilJa sitophila wordt iu het AVesten van Java gebruikt om
koekjes van Arachiszaden te laten beschimmelen

;
deze worden daarna

door de Soendaneezeu gegeten onder den naam onijom.

In het wild komt deze schimmel voor op rottend brood en tarwe-

meel en is o. a. in Frankrijk aangetrofïen ; ook op Java vond ik

de Monilia wild groeiende op doode bladscheeden van het suikerriet

in de residentie Pekalongan (waar de on tjom koekjes onbekend zijn).

Materiaal voor onderzoek ontving ik verschillende malen door be-

middeling van den Heer A. Gr. Yorderman, terwijl de determinatie

gescliied is met vriendelijke hulp van den Heer C. A. J. A. Oudemans.

Evenals andere Monilia-soorten is de schimmel in het bezit van

een vertakt mycelium, waaruit zich in de lucht de conidiëudragers

verheffen
;

deze zijn sterk vertakt en zijn dikwijls over het grootste

gedeelte van hun lengte opgebouwd uit snoeren van conidien, die

elliptisch van vorm en zeer afwisselend van gi'ootte zijn (van 5 tot

14 fi diam.), daarbij gemakkelijk loslaten, nadat zij een tijdlang

door een tusschenstuk verbonden zijn geweest. In krachtige kulturen

zijn de conidiëudragers dikwijls met elkaar vereenigd tot booravormige

massa's, terwijl de wanden van de kultuurkolfjes meestal bekleed zijn

met franje-achtig naar beneden hangende losse conidii'ndragers. Het

bleek mij, dat de aanwezigheid van een vochtige atmosfeer een voor-

waarde is voor het ontstaan van conidien ; men kan dan ook de

conidiëuvorming bijna totaal onderdrukken door de lucht boven de

kuituur zoo droog mogelijk te houden, vooral wanneer de voedings-

vloeistof zeer geconcentreerd is.

Waarschijnlijk is de schimmel in staat zich nog op een andere

wijze voort te planten; ik vond ten minste herhaaldelijk eigenaardig

gewonden hyphea, die den indruk maakten van jonge peritheeia.

Het is mij echter niet gelukt, deze tot verdere ontwikkeling te

brengen, hoezeer ik de kultuurvoorwaarden ook wisselde (b. v. ook

niet, wanneer ik een krachtig gevoed mycelium plotseling in water

bracht, welk middel door Klebs ^) in sommige gevallen met succes

is toegepast.

Kleurstof.

Monilia sitophila is een zeer opvallend schimmel door haar hel-

'} Jalirb. fiir wiss. Botmiik. 33. IS9'J, p. 513.
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dere oranjeroorle kleur. De kleurstof kan opgelost worden in abso-

luten alcohol, aether, benzol, chloroform enz., waarbij men een op-

lossing verkrijgt, die goudgeel tot bruinrood ziet met een flauw

groene fluorescentie; na verdamping van het oplosmiddel blijven

bruine vetachtige druppels over; onoplosbaar is de kleurstof o. a. in

water, azijnzuur en zoutzuur. Het absorptiespectrum van de kleurstof-

oplossing vertoont een donkeren band, die het geheele blauwe en

violette deel van het spectrum omvat, ongeveer van af streep F".

, Onder het mikroskoup maken de protoplasten dikwijls den indruk

gelijkmatig oranje gekleurd te zijn, maar toch ziet men de kleurstof

ook wel in druppels in het protoplasma liggen. Ik vermoed, dat

dit steeds het geval is, maar dat deze druppels meestal zoo klein

zijn, dat men ze niet meer afzonderlijk onderscheidt.

De schimmel bezit de merkwaardige eigenschap, deze kleurstof

uitsluitend in het licht te vormen. Kweekt men Monilia sitophila

in het duister, dan blijven het mycelium en de conidiën kleurloos;

wordt een dergelijke kuituur nu in diffuus daglicht geplaatst, dan

begint na 2 tot 3 uur een lichtrose tint op te treden, die langza-

merhand in oranjerood overgaat. Reeds een inwerking van het

licht gedurende 15 minuten is voldoende om enkele uren later een

flauw rosé tint te zien ontstaan,, die dan echter niet in oranje over-

gaat. Zelfs scheen een nog kortere verlichting een geringe kleurs-

verandering teweeg te brengen ;
was de inwerking echter korter dan

5 minuten, dan bleef het mycelium wit.

Het bleek verder, dat het de blauwe en violette stralen zijn (dus

juist die, welke door de kleurstof geabsorbeerd worden), die de

bovengenoemde werking uitoefenen. Wordt de schimmel gekweekt

in licht, dat hetzij door e:n kaliumbicbromaatoplossing of door een

oplossing van de kleurstof zelf is gegaan, dan blijft het mycelium

kleurloos, terwijl een lielder oranjegele tint optreedt, wanneer de

kuituur verlicht wordt door stralen, die door een oplossing van

koperoxyd ammoniak zijn heengegaan.

De beteekenis van deze klcurstofproductie voor het leven van de

plant is mij nog niet duidelijk; wellicht worden de enzymen, die

de schimmel produceert, hierdoor beschermd tegen den invloed van

het licht; ik stel mij voor, dit puut nog nader te onderzoeken.

Zeer dikwijls neemt de voedingsbodem, waarop de schimmel ge-

kweekt wordt, een bruine kleur aau, vooral in oude kuituren. Dit

is geheel onafhankelijk van den invloed van het licht, maar hangt

daarentegen samen met de chemische samenstelling van den voe-

dingsbodem. De bruine kleur treedt namelijk alleen dan op, wanneer

de voedingsbodem eiwitstoffen, peptonen of tyrosine bevat^ zoodat
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hier waarschijnlijk gedacht moet worden aan een afscheiding van

tyrosinase.

Voedingsvoorwaarden .

Monilia sitophila groeit zeer goed op tal van natuurlijke voedings-

bodems, zooals Arachiszaden, brood, wortelen, melk, vleeschextract,

pruimen- of rozijnenextract en iets minder goed op kippeneiwit,

aardappelen of schijfjes appel.

Bij het gebruik van voedingsbodems van nauwkeurig bekende

samenstelling blijkt, dat eiwitstoffen en pepton als koolstof- en stik-

stofbron voor onze schimmel kunnen dienst doen, waardoor de

waarde van dergelijke stoffen als stikstofhoudend voedsel alleen

moeilijk te bepalen is. Laat men deze buiten rekening, dan blijkt

een van de beste bronnen voor de stikstof te zijn (wanneer glucose

als koolstofvoedsel gegeven wordt) tyrosine, verder asparagine, aspa-

raginezuur, leucine en de anorganische nitraten, ammoniumzouten
en nitrieten, eindelijk alanine en glycocol. Een slechte stikstofbron

zijn ureum en hippuurzuur, terwijl eindelijk nog minder als zoodanig

dienst kunnen doen kreatine en cnffeine. Verschillende van de hier

genoemde organische verbindingen kunnen trouwens ook als kool-

stofvoedsel dienen, hoewel zich dan meestal geen krachtig ontwikkeld

mycelium vormt.

Als koolstofbron komen in de eerste plaats in aanmerking behalve

de reeds genoemde eiwitstoffen en peptonen, de koolhydraten. Van
die, welke onderzocht werden, moet vooreerst genoemd worden de

raffinose, terwijl ook zeer goed als koolstofvoedsel kunnen gebruikt

worden zetmeel, dextrine, maltose en cellulose, in mindere mate glu-

cose, fructose, mannose en glycogeen, eindelijk saccharose, galactose,

lactose, arabinose, arabine en inulme. Aromatische verbindingen

schijnen niet als koolstofbron te kunnen dienen, daarentegen wel

verschillende niet-koolhydraten uit de vetzuurreeks : onder de alkoholen

in de eerste plaats glycerine, verder manniet, erythriet, dulciet en

in zeer geringe mate aethylalcohol. Van de zuren (in den vorm van

zouten) kunnen genoemd worden azijnzuur, melkzuur, wijusteenzuur,

appelzuur, eindelijk ook zuuramiden en amidozuren, zooals asparagine,

asparaginezuur, glycocol. Vetten zijn een slechte koolstof bron, hoew^el

de schimmel er ten slotte toch wel eenige ontwikkeling mee bereikt.

Hoewel ik in deze korte mededeeling niet uitvoeriger op de voe-

dingsvoorwaarden wil ingaan, verdienen nog een paar zaken daarom-

trent nadere vermelding. Het temperatuuroptimum voor de ontwik-

keling van Monilia sitophila ligt bij ongeveer 30° C; bij deze tem-
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peratuur nu kunnen verschillende stoffen nog als voedsel gebruikt

worden die bij ± 15° C. als zoodanig waardeloos zijn. Wil^men de

schimmel dus bij gewone kamertemperatuur kweeken, dan gelukt

dit alleen, wanneer de voedingsvoorwaarden gunstig zijn gekozen,

terwijl ook dan nog de ontwikkeling tamelijk langzaam plaats heeft.

Verder moet nog opgemerkt worden, dat de waarde van een be-

paald stikstofvoedsel afhankelijk is van het daarbij aanwezige kool-

stofvoedsel en omgekeerd. Yergelijkt men b. v. met elkaar als kool-

stofbron maltose, glucose, lactose, saccharose en glycerine, dan blijkt

maltose de krachtigste ontwikkeling te geven, wanneer tyrosine,

glycocol, hippuurzuur, kreatine of leucine als stikstofbron dienst

doen, terwijl saccharose het beste koolstofvoedsel is met asparagiue-

zuur als stikstof bron en eindelijk, wanneer als zoodanig alanine

gebezigd wordt, de ontwikkeling bij glycerinevoeding drie maal

sterker is dan bij een van de andere onderzochte stoffen. Het komt

mij voor, dat de verklaring van dit verschijnsel misschien gezocht

moet worden in de meerdere of mindere gemakkelijkheid, waarmee

de plant uit het aangeboden koolstof- en stikstofvoedsel eiwit kan

vormen. Wij weten toch uit proeven bij hoogere planten, door

Hansteen ^), dat Lemna uit asparagine en glucose eiwit kan vormen,

maar niet uit asparagine en saccharose; omgekeerd weer wel uit

saccharose en glycocol, maar niet uit glucose en glycocol.

Eindelijk moet bij zulke proeven onderscheid gemaakt worden

tusschen de waarde van een bepaald koolstofvoedsel als plastisch

materiaal voor het leveren van de bouwstoffen van het planten-

lichaam en als ademhalingsmateriaal. Het komt mij voor, dat dit

het duidelijkste blijkt, wanneer men vergelijkt het resultaat van de

voeding met glycerine alleen, raffinose alleen en van beide gecom-

bineerd. Gebruikt men als voedsel 100 ccm. van een vloeistof, die

behalve 0,5 pCt NH^NOs en de noodige verdere anorganische zouten

3,27 pCt. glycerine bevat, dan krijgt men na ongeveer twee weken
een oogst van ±25 mgr. (uitgedrukt in droge stof van de schimmel).

Neemt men in plaats van de glycerine 0,16 pCt. raffinose, dan is de

oogst onder gelijke omstandigheden ongeveer 19 mgr ; combineert

men die beide echter, zoodat de voedingsvloeistof bevat 0,16 pCt.

raf&nose en 3,24 pCt. glycerine dan is de oogst ± 150 mgr. Om
een even groote oogst te krijgen met raffinose alleen, moet men
2,5 pCt. van deze stof aan de kuituurvloeistof toevoegen, terwijl met
glycerine zulk een oogst niet verkregen kan worden. Een verklaring

is te vinden, wanneer men aanneemt, dat glycerine zeer moeilijk

>) Jahrb. für wiss. Botanik. 33. 1899. p. 117.
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gebruikt kan worden als bouwstof van protoplasma of celwand (ten

minste bij aanwezigheid van NH.tNOg als stikstofbron), daarentegen

een goed ademhalingsmateriaal is.

Zoowel op een zuren als op een alkalischen voedingsbodem kan

de schimmel zich ontwikkelen ; men kan aan 100 ccm. voedin^s-

vloeistof tot 10 ccm. Vio norm. zwavelzuur toevoegen, zelfs 25 ccm.

V'io norm. kaliloog, terwijl toch ontwikkeling plaats heeft.

De schimmel kan anaërobiontisch leven ; zoowel in BuCHNEii'sche

buizen, waar de zuurstof door pyrogallol en natronloog geabsorbeerd

wordt, als in een stroom waterstofgas krijgt men een vrij krachtige ont-

wikkeling, ofschoon minder dan in lucht. Het schijnt mij toe, dat

de ontwikkeling des te geringer Avordt, naarmate men de laatste

sporen vrije zuurstof beter verwijderd heeft, zoodat bij volledige

afwezigheid van dit element in vrijen toestand de ontwikkehng ver-

moedelijk geheel stil staat. In een waterstofatmosfeer vindt COg

ontwikkeling plaats en wordt alcohol gevormd.

Ontledingen^ door Monüia sitophila teweeggebracht

Zoowel vetten als eiwitstoffen en koolhydraten ondergaan bepaalde

ontledingen, wanneer zij in een kultuurvloeistof gebracht worden,

waarin zich Monilia sitophila bevindt.

Yetten worden, hoewel zeer langzaam, gesplitst in glycerine en

vrije vetzuren, waarbij vermoedelijk de glycerine door de schimmel

als voedsel gebezigd wordt. Men kan dit verschijnsel gemakkelijk

zien, door Monilia sitophila te kweeken in een vloeistof, die als

koolstofvoedsel botervet of Arachisolie of een ander vet bevat en

waaraan men tevens een weinig lakmoesoplossing heeft toegevoegd.

De ontwikkeling van de schimmel vindt zeer langzaam plaats en te

gelijkertijd ziet men de kleur van de oplossing meer en meer rood

worden ; bij afwezigheid van vetten vormt de schim.mel geen zuur.

Deze ontleding wordt waarschijnlijk teweeggebracht door een afge-

scheiden enzym, een lipase. Kweekt men de schimmel op melk, dan

wordt deze na eenigen tijd zuur, en te gelijker tijd slaat de caseine

neer, wat m. i. moet toegeschreven worden aan de ontleding van de

vetten der melk. Wanneer dan ook melk, door filtratie vetvrij

gemaakt, gebezigd wordt als voedingsbodem voor onze Monilia, ziet

men geen neerslag meer ontstaan, maar integendeel het geringe

neerslag, dat bij sterilisatie optreedt, langzamerhand opgelost worden.

Dit laatste is een gevolg van de afscheiding van een proteolytisch

enzym, waarover ik zoo dadelijk iets meer zal zeggen. De donker-
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bruine kleur, die deze vloeistoffen daarbij aannemen, is, zooals boven

reeds opgemerkt werd, een gevolg van de aanwezigheid van eiwit-

stoffen.

Voedingsgelatine wordt door de schimmel vloeibaar gemaakt en

dit zoowel in neutralen, als alkalischen of zwak zuren toestand,

bij aanwezigheid en bij afwezigheid van vrije zuurstof. Het

vermoeden lag dus voor de hand, dat een proteolytisch, in het

bijzonder een tryptisch enzym afgescheiden wordt. Maakt men een

kuituur in een peptonoplossing, filtreert men deze na eenigen tijd

af en brengt men ze in buisjes met gestolde gelatine (onder toevoeging

van een antisepticum, zooals toluol of thymol), dan blijkt het, dat

de gelatine aan de oppervlakte langzamerhand opgelost wordt; dit

geschiedt niet, wanneer de bedoelde vloeistof eerst gekookt is, zoodat

dus blijkbaar een gelatineoplossend enzym door de schimmel afge-

scheiden was. De hoeveelheid van dit enzym is echter zeer gering,

waardoor het onderzoek er van zeer moeilijk wordt. Bovendien blijkt

de afscheiding afhankelijk te zijn van de voeding van de schimmel

;

men vindt het b. v. wel, wanneer als voedsel gegeven is pepton,

niet bij voeding met glycogeen en NH4 NO3. Ik heb echter niet

zeer veel aandacht aan dit verschijnsel geschonken, omdat iets

dergelijks bij een van de koolhydraten veel duidelijker is waar te

nemen en daar beter te meten is.

De splitsing der eiwitstoffen gaat zeker verder dan het ontstaan

van peptonen, o.a. is gemakkelijk de vorming van NH3 te constateeren.

Plet blijkt trouwens ook uit de volgende proef, dat pepton ontleed

wordt door het hier bedoelde enzym (of enzymen); wanneer men

van een peptonvoedingsvloeistof de schimmel affiltreert en dan de

vloeistof met een weinig toluol laat staan, vermindert langzamer-

hand de linksdraaiing, die een gevolg is van de aanwezigheid van

pepton. Deze verandering van de draaiing vindt niet plaats, wanneer

de vloeistof eerst korten tijd op 100° C. is verwarmd. Ontledings-

producten van eiwit vindt men trouwens ook in kuituren, waaraan

men geen spoor van eenige eiwitstof heeft toegevoegd, b. v. in glyce-

rine en IvNOs oplossing. Deze kunnen hier alleen ontstaan zijn uit

het protoplasma van reeds afgestorven cellen van de schimmel.

Het uitvoerigst werd door mij onderzocht de werking door Monilia

sitophila op koolhydraten uitgeoefend. Zetmeel, dextrine, saccharose

en maltose worden door de schimmel gehydroliseerd, lactose wordt

niet veranderd, hoewel het, zooals boven gezegd is, als voedsel dienst

kan doen. Cellulose wordt wel aangetast en in een reduceerende

suiker omgezet, die echter blijkbaar weer spoedig als voedsel ver-

bruikt wordt, zoodat men meestal slechts een flauwe reductie van koper-
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proefvocht waarneemt bij kultuurvloeistoffen, waarin cellulose als

koolstofvoedsel aanwezig was. De aantasting van de cellulose is

onder het mikroskoop gemakkelijk te zien, wanneer men de schimmel

op Arachiszaden kweekt, de celwanden worden in alle richtingen

door de hyphen doorwoekerd en zoodoende de cellen los van elkaar

gemaakt. Het komt mij voor, dat hierin en in de versuikering van

het zetmeel (waarnaast de omzetting van eiwitstoffen en vet wel

nauwelijks in aanmerking komt) de hoofd beteekenis van Monilia

sitophila als technische schimmel gezocht moet worden.

Saccharose wordt omgezet in invertsuiker, maltose in glucose; in

beide gevallen heeft men te doen met de werking van enzymen,

zooals hieronder nog nader uiteengezet zal worden. Ook de versui-

kering van het zetmeel is toe te schrijven aan de afscheiding van

een enzym (of wellicht van twee enzymen). Deze versuikering is

het gemakkelijkst waar te nemen, wanneer de schimmel gekweekt

wordt op gekookte rijst. De taaie, kleverige massa wordt langzamer-

hand dunvloeibaar ; terwijl in het eerst de jodiumreactie duidelijk

blauw is, wordt deze langzamerhand meer roodachtig en eindelijk

blijkt al het zetmeel verdwenen te zijn. De gevormde suiker is

d-glucose; dit volgt uit de grootte van de draaiing van het polarisatie-

vlak vergeleken met de reductie van Fehling's proefvocht en uit

de vorming van glucosazon met azijnzure phenylhydrazine. Tijdens

het begin van de omzetting blijkt echter de draaiing van het pola-

risatievlak veel grooter te zijn dan overeenkomt met de koperreductie,

wanneer deze berekend wordt als glucose; dit is een gevolg van

de vorming van dextrine als tusschenproduct. Slaat men de dextrine

met alcohol neer, dan komen in de overgebleven vloeistof de

draaiing en koperreductie geheel overeen met die van glucose. Be-

paalt men dagelijks de omzettingsproducten, dan vindt men in het

begin veel dextrine en weinig glucose, langzamerhand neemt de

laatste toe, terwijl de eerste afneemt om eindelijk geheel te ver-

dwijnen, wanneer de glucose een maximum bereikt heeft (ongeveer

43 pCt. van het rijstgewicht), vervolgens neemt ook de glucose

weer af; blijkbaar wordt deze door de schimmel verbruikt. De

auxanographische methode van Beijerinck-Wijsman is bij schimmels

moeilijk toe te passen, daar deze spoedig een agar-agar- ofgelatine-

plaat geheel overwoekeren. Toch kan men er de omzetting van het

zetmeel wel mee waarnemen, wanneer men een agarzetmeelplaat

maakt en zich hierop de Monilia laat ontwikkelen. Wanneer men

nu na een paar dagen een verdunde jodiumoplossing over de plaat

giet, blijkt deze op de plaats, waar de ontwikkeling van de schimmel

begonnen is, kleurloos te blijven, daaromheen ziet men een roode
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zone, die langzamerhand in het blauw van het verdere deel van

de plaat overgaat.

Uit zetmeel van verschillende planten ontstaat onder overigens

gelijke omstandigheden niet evenveel suiker. In bijzonderheden heb

ik dit verschijnsel niet nagegaan ; ik vermeld het alleeo, omdat het

overeenkomt met wat vroeger door mij samen met den Heer Priksen

Geerligs beschreven is bij Chlamydomucor Oryzae ^).

De koolhydraten ondergaan nog verdere omzettingen, daar Monilia

sitophila ook alcohol produceert en daarnevens verschillende esters;

deze laatste zijn oorzaak, dat de kuituren een aangename geur ver-

spreiden, die aan appelessence herinnert. Worden deze vluchtige

bestanddeelen afgedistilleerd, dan geven zij een duidelijke Jodoform-

reactie, terwijl bij gefractionneerde distillalie van dit product, het

voornaamste deel van het distillaat bij schudding met benzoylchloride

en natronloog een stof levert, die door den reuk zich kenbaar maakt

als benzoëzure aethylester.

Invloed van de voeding op de afscheiding van enzymen.

De omzettingen van saccharose, maltose en zetmeel worden teweeg-

gebracht door enzymen, die door de cellen worden afgescheiden en

dus in de kultuurvloeistof zijn te vinden. Men kan dit gemakkelijk

bewijzen door de vloeistof met behulp van filtreerpapier van het

mycelium en de voortplantingsorganen van de schimmel te bevrijden

en het filtraat nu te vermengen met een oplossing van saccharose

of maltose of oplosbaar amylum, terwijl een weinig toluol ofthymol

wordt toegevoegd, om de werking van mikro-organismen tegen te

gaan. Er blijkt dan na eenigen tijd een omzetting te hebben plaats

gehad, die gemeten kan worden door de verandering van de draaiing

van het polarisatievlak, of door de koperreductie, of kwalitatief kan
worden nagegaan, door de osazonen te makeu. Ter controle werd
tegelijker tijd een proef genomen met een tweede helft van de vloei-

stof, nadat deze eerst even opgekookt was; hiermede vonden de om-
zettingen niet plaats. Het enzym (of beter het mengsel van enzymen)
kon trouwens met alcohol worden neergeslagen

; na wassching met
alcohol werd een geelwit poeder verkregen, dat in water gedeeltelijk

oplosbaar was. De oplossing bleek de eigenschappen van de oor-

spronkelijke vloeistof te bezitten, hoewel in zeer verzwakte mate;
evenals dit in andere gevallen bekend is, schijnt dus ook hier alcohol

1) Verhandeliugen Kon. Akad. v. Wet. 2e Sectie. Dl IV, N». 2, 189c
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scharlelijk te zijn voor de werkzaamheid der enzymen. In zuiveren

toestand (zij het ook als mengsel) verkrijgt men ze trouwens op deze

wijze ook niet, daar, zooals ik boven reeds opmerkte, ontledingspro-

ducten van eiwit in elke kultuurvloeistof voorkomen en deze worden

ten deele ook door alcohol neergeslagen.

"Worden deze enzymen onder alle omstandigheden afgescheiden?

Het is bekend, dat voor de klieren van het darmkanaal der hoogere

dieren door de onderzoekingen van Payloff en zijn leerlingen aan-

getoond is, dat de enzymafscheiding indirect geïnfluenceerd wordt

door het voedsel, maar door de aanwezigheid van een zenuwstelsel

heeft men hier met uiterst gecompliceerde verschijnselen te doen,

zoodat het voor de hand lag te zoeken, of bij planten niet in een-

voudiger vorm iets dergelijks te vinden zou zijn. Bij bacteriën was

door Fermi ^) waargenomen, dat een gelatine-oplossend enzym alleen

afgescheiden wordt bij aanwezigheid van eiwithoudend voedsel, terwijl

"WoRTMANN '^) iets dergelijks had meenen te vinden, wat de diastase

betreft, waarbij echter opgemerkt moet worden, dat dit laatste onder-

zoek niet met reinkulturen werd verricht. Brown en Morris ^)

hebben aangetoond, dat embryos van grassen geen diastase afscheiden,

wanneer zij in sterke suikeroplossingen groeien. Katz *) meent, dat

Penicillium glaucum geen diastase zou afscheiden, wanneer een vol-

doende hoeveelheid saccharose of glucose in de voedingsvloeistof aan-

wezig is; m. i. echter laat de gebezigde methode van onderzoek niet

toe, deze conclusie te trekken. Eindelijk geeft Duclaux ^) eenige

korte opmerkingen over Penicillium glaucum en een niet nader

gedetermineerde Aspergillus, die bepaalde enzymen alleen afscheiden,

wanneer zij op bijzondere wijze gevoed worden.

Monilia sitophila heeft mij in de gelegenheid gesteld, dergelijke

verschijnselen eenigszins uitvoeriger te bestudeeren. Zooals ik boven

reeds zeide, wordt het proteolytische enzym alleen bij bepaalde voe-

dino' afgescheiden, maar ik heb dit punt niet nader onderzocht,

vooral omdat ik de hoeveelheid enzym wilde meten en dit slechts

met juistheid geschieden kan, daar waar ook de omzettingsproducten

goed bepaald kunnen worden. Bij het amylolytische enzym stuit

men op de moeilijkheid, dat men niet weet, of dit werkelijk een

enkelvoudige omzetting is, dan wel een samenwerking van meer

1) Centralblatt für Bakter. u. Parasitenk, X. 1891. p. 401.

2) Zeitsclir. f. pliysiol. Chemie. Yl. 1882. p. 287.

3) Journal of the Chem. Soc. LVII. 1890. p. 4.58.

4) Jahrb. f. wiss. Bot. 31. 1898. p. 599.

^) Traite de Microbiologie. 11. 1899. p. 84—88.
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euzymen. Ik wil dan ook alleeu opmerken, dat een zetmeel ver-

suikerend enzyrn afgescheiden wordt, wanneer als kookstofvoedsel

gegeven wordt zetmeel en dextrine, maar verder ook maltose, glucose,

glycerine, melkzuur, appelzuur en azijnzuur, alleen is de hoeveelheid

enzym lang niet altijd even groot. De suiker, die daarbij ontstaat,

werd met behulp van het osazon geïdentifieerd bij het enzym uit

de glycerinevloeistof; het was ook nu d-glucose. Zoo dadelijk zal

blijken, waarom dit van belang is.

Zeer nauwkeurig kan daarentegen de inversie van saccharose, of

de hydrolyse van maltose bepaald worden. Daarom vestigde ik mijn

aandacht op deze beide omzettingen en wel in het bijzonder op de

laatste, omdat al spoedig bleek, dat invertase in alle onderzochte

gevallen werd afgescheiden, zij het ook niet altijd in even groote

hoeveelheid (namelijk, wanneer als koolstofvoedsel werd gebezigd

saccharose, glucose, mnltose, glycerine, melkzuur, appelzuur en azijn-

zuur). Geheel anders is het gesteld met het maltose-enzym, dat ik

bestempelen zal met den naam maltoghicase.

Zooals bekend is, wordt een enzym, dat glucose vormt, door

Beijerinck en de Duitsche onderzoekers bestempeld met den naam
glukase. Wanneer de voorstelling van Croft Hill ^), dat deze

omzetting een omkeerbaar proces is, juist blijkt te zijn, geeft deze

naam reeds aanleiding tot verwarring, nog meer echter, wanneer

een zelfde plant, zooals Monilia sitophila, twee enzymen afscheidt,

die beide glucose vormen, het eene uit dextrine (zetmeel), het andere

uit maltose. De nomenclatuur van Duclaux en zijn school zou zijn

maltase, maar hiervoor geldt hetzelfde bezwaar, want zetmeel wordt

door verschillende enzymen niet altijd op dezelfde wijze omgezet

;

moet men dan steeds van amylase spreken? Daar komt nog de ver-

warring bij, dat maltase volgens Duclaux heel iets anders is dan

volgens Beijerinck en Wijsman. Men lost de moeilijkheid m.i.

het beste op, door een dubbelen naam te bezigen en dus te spreken

van maltoglucase. Dezelfde nomenclatuur kan trouwens in alle

gevallen gebezigd worden, waar het omzettingsproduct goed bekend

en enkelvoudig is.

Maltoglucase nu wordt (met één uitzondering, waarover zoo straks

meer) uitsluitend afgescheiden bij voeding van Monilia sitophila

met sommige koolhydraten en daarbij nog in zeer ongelijke mate.

De volgende niet-kooihydraten geven, wanneer zij als koolstofvoedsel

dienen, geen aanleiding tot de afscheiding van het hier bedoelde

enzym: glycerine, erythriet, manniet, dulciet, isodulciet, sorbiet.

1) Journal of tbe Cliem. Soc. 1S9S, p. G34.
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aethylacetaat, azijnzuur, melkzuur, appelzuur, barnsteenzuur, citroen-

zuur, giycocol, asparagine en tyrosine. In dit lijstje treffen wij o.a.

de glycerine aan
; in deze zelfde vloeistof waarin geen maltoglucase

voorkomt, wordt wel het zetmeelversuikerende enzym aangetroffen

en opmerking verdient, dat dit uit het zetmeel glucose doet ontstaau.

Dit bewijst, dat hier de voorstelling van Düclaux^) onhoudbaar is,

volgens welke in al die gevallen, waarin door enzymwerking uit

zetmeel glucose ontstaat, eerst maltose gevormd zou worden, welke

maltose dan door een ander enzym in glucose zou worden omgezet.

Evenmin past hier de meening van Beijerinck ^), wiens glukase

zoowel maltose als ook erythro- en malto-dextrine in glucose zou

omzetten. Wij moeten dus aannemen, dat hier de omzetting in

glucose plaats heeft, hetzij door een enkel enzym, of door twee enzymen,

waarvan het eene zetmeel in een dextrine omzet en wellicht over-

eenkomt met een van de bestanddeelen der diastase (nl. met de

dextrinase van Wijsman ^), het andere de dextrine hydrolyseert tot

glucose.

Monilia sitophila scheidt evenmin maltoglucase af bij voeding met

de volgende koolhydraten : arabine, 1-arabinose, lactose en iuuline

(wanneer Ammoniumzouten of nitraten als stikstofbrou dienst doen).

Men moet hierbij bedenken, dat ik natuurlijk bedoel: Geen meetbare

hoeveelheden maltoglucase. Daar de gevoeligste metingen met behulp

van den polarimeter kunnen geschieden, heb ik mij van dit instru-

ment bediend en daarbij veranderingen van draaiing beneden 0,10°

beschouwd als te liggen binnen de foutengreus. Alleen de arabinose

lag ongeveer bij deze grens, maar wanneer dit al mocht wijzen op

de afscheiding van sporen enzym, dan zou dit toch nog toegeschre-

ven kunnen worden aan onzuiverheden. Dat deze inderdaad van

invloed kunnen zijn, bleek mij o.a. bij de lactose. Zuivere melk-

suiker uit den handel gaf aanleiding tot afscheiding van kleine hoe-

veelheden enzym (wanneer een 5 pCt. oplossing gebezigd werd, was

de vermindering in draaiing 0,36° in 3 dagen), maar nadat ik deze

eenige malen gezuiverd had en de proef toen herhaalde werd geen

enzym meer afgescheiden.

Groote hoeveelheden maltoglucase worden afgescheiden, wanneer

de schimmel als koolstofbron te beschikken heeft in de eerste plaats

over rafïinose of maltose, verder over handelsdextrine of zetmeel. In

mindere mate is aanleiding tot de afscheiding van het enzym : cel-

1) Traite de microbiologie. II. 1899, p, 471 vlg.

2) CentralbL f. Bakter. u. Parasitenk. 2e Abth. I. 1895, p. 221.

3) De diastase beschouwd als mengsel van maltase en dextrinase. Amsterdam 1SS9.
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lulose, nog' minder galactose, xylose, glycogeen, terwijl iu de; laatste

plaats in aanmerking komen saccharose en d-fVuctose. Met deze laatstge-

noemde koolhydraten staat nu ongeveer gelijk pepton, terwijl ook

in melk een geringe hoeveelheid enzym wordt afgescheiden; in dit

laatste geval kan de oorzaak niet gezocht worden in de lactose of

het vet, zoodat ook hier de eiwitstoffen van de melk aanleiding

moeten zijn tot de afscheiding van de maltoglucase. Zou niet de

koolhydraatrest, die waarschijnlijk in het eiwitmolecuul voorkomt,

aanleiding zijn tot dit verschijnsel y

In het algemeen zijn het de bestvoedende koolhydraten, die aan-

leiding geven tot de afscheiding van de grootste hoeveelheid enzym,

maar daarom bestaat hiertusscheu toch nog geen direct verband,

zooals uit het onderstaande tabelletje blijken kan :
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afgeschcidfn enzym stijgt met de hoeveelheid suiker, die als voedsel

gegeven wordt; zoolang de laatste nog in geringe hoeveelheid aan-

wezig is, is de stijging van beide vrijwel evenredig. Maar naarmate

de concentratie van de oplossing grooter wordt, ziet men de toename

van het afgescheiden enzym kleiner worden, totdat dit een maximum
bereikt, om bij nog sterkere toename van de voedselconcentratie te

dalen. Dit maximum ligt bij raffinose en maltose bij een concen-

tratie van ongeveer 10 pCt.

Allicht zou men op het denkbeeld komen, dat in die sterke raf-

finose- en maltoseoplossingen de hoeveelheid afgescheiden enzym

kleiner wordt door de groote osmotische drukking van de oplossing

;

dit is echter niet de oorzaak van het verschijnsel. Ik heb ten einde

daaromtrent zekerheid te krijgen de raffinose- en maltoseoplossingen

vermengd met verdunde glycerine van zoodanige sterkte, dat alle

oplossingen met wisselend suikergehalte toch isotonisch waren. Gly-

cerine werd genomen, omdat deze, zooals boven gezegd werd, geen

invloed heeft op de afscheiding van maltoglucase en ook niet ver-

snellend of verlangzamend op de reactie van het enzym inwerkt,

ten minste niet in de gebruikte concentratie (dit werd door afzon-

derlijke proeven bewezen). Het bleek nu, dat in hoofdzaak de

hoeveelheden afgescheiden enzym evenzeer stegen met klimmende

concentratie ongeveer tot hetzelfde maximum ; alleen was de even-

redigheid bij zwakke concentraties somtijds minder opvallend dan

bij afwezigheid van glycerine. Dit is waarscliijnlijk een gevolg van

de krachtiger ontwikkeling van het mycelium van Monilia, wanneer

naast de geringe hoeveelheid raffinose of maltose ook nog glycerine

aanwezig was; dit verschijnsel werd boven reeds kort besproken.

Als vanzelf doet zich hierbij de vraag voor, of de verschillende

hoeveelheid enzym, die afgescheiden wordt, niet een gevolg zou zijn

van den graad van ontwikkeling van de schimmel. Men zou zich

kunnen denken, dat elke cel van het mycelium, zoo lang zij leeft

een zekere constante hoeveelheid enzym afscheidt en dat dus, hoe

krachtiger ontwikkeld het mycelium is, des te meer enzym zal

worden afgescheiden. Ik heb getracht, op die vraag eenig antwoord

te krijgen, door steeds ook de geoogste schimmelmassa te wegen

(na droging). Ik zal een van de zoo verkregen cijferreeksen hier

mededeelen

:

In kolom I vindt men opgegeven de samenstelling van de voedings-

vloeistof, in kolom II de hoeveelheid geoogst mycelium in mgr., in

kolom III de hoeveelheid afgescheiden enzym, terwijl kolom IV de

hoeveelheid enzym aangeeft, afgescheiden op 100 mgr. droge stof

van het mycelium.
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Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt namens den

Jleer Dr. A. S311TS eene mededeeling* aan, getiteld: ^Jh'paUiuj

(Ier dampspanningsucrmlnderuuj van Na Cl-oplossinij hij

hoogere temperaturen

.

Inleiding.

In aansluiting' van vroegere onderzoekingen ^) heb ik tusschen

50° en 80° eenigo metingen omtrent de dampspanningsvermindering

van Na Cl-oplossingen verricht. De toestel, dien ik hiervoor gebruikte,

was een kleine olie-tensimeter van Bremkr ^). Het verhittingsbad

bestond uit een olie-bad, waarvan de temperatuur door een roer-

toestel en electrischen régulateur tot op 0.15° constant gehouden

kon worden. De nauwkeurigheid van de toegepaste methode bleek

niet grooter te zijn dan 1 m.m. olie. Dit is dan ook de reden,

waarom ik de metingen niet beneden de concentratie 0,1 gr. mol.

per 1000 gr. HgO kon voortzetten. De resultaten waren de volgende:

Resultaten.

Couccntratie
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Om de waargenomen uitwijking' in olie bij verschillenrle tempe-

raturen in m.m. HoO van 4° uit te drukken, werd het soort. gew.

der olijfolie bij eenige temperaturen bepaald.

Door middel van de getallen, in de vierde kolom voorkomende,

is in de volgende graphische voorstelling der dampspanningsvermin-

dering van de drie verschillende oplossingen bij verschillende tem-

peraturen voorgesteld.

100

90

80

O
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Overzicht der Besultaten.

Hoewel de nauwkeurigheid vau de gebezigde metbode véél kleiner

is, dan die bij gebruikmaking van mijn micro-manometer en kook-

toestel, bleek zij toch nog groot genoeg te zijn, om het verloop der

mol. dampspanningsvermindering als functie van de concentratie aan

to geven. Er blijkt dan uit de proeven, dat de moleculaire damp-

spanningsvermindering van 56—74° geen minimum vertoont, doch

voortdurend met de concentratie toeneemt.

Op grond van deze resultaten uit te spreken, dat het minimum,

dat bij 100° door middel van de kookpuntsmethodo tusschen de con-

centraties 0,5 en 0,1 gr. mol. per 1000 gr. Hg O is gevonden, bij

74° reeds verdwenen is, komt mij te stout voor. Een herhaling van

deze metingen volgens een nauwkeuriger methode zou op deze inte-

ressante kwestie een antwoord kunnen geven. Hierop is echter

voorloopig nog niet veel kans. De groote moeielijkheid is gelegen

in de temperatuur. Om verder te komen zou men in staat moeten zijn

het bad bij elke temperatuur tot op 0,05° constant te houden ; dit is

echter nog niet bereikt kunnen worden. Wel kan men zich voorstel-

len een bad van zeer constante temperatuur te verkrijgen, door de

een of andere vloeistof te laten koken onder een druk, die tot op

1 m.m. H2 O constant gehouden wordt door den manostaat ^), doch

in hoever deze methode voor mijn doel practisch goed uitvoerbaar

is, zal nog moeten blijken.

De stand van zaken is op 't oogenblik de volgende :

P. Met den micro-manometer is gevonden, dat bij 0° tusschen de

concentraties 0,05 en 2 gr. mol, per 1000 gr. H2 O, zoowel bij elec-

trolyten als bij niet-electrolyten, de mol. dampspanningsvermindering

met de concentratie toeneemt uitgezonderd bij KNO3.
2°. Ook met den olie-tensimeter is van 56° tot 74° tusschen de

concentraties 0,1 en 1 gr. mol. per 1000 gr. H2 O bij Na Cl-oplos-

singen een toeneming der mol. dampspanningsvermindering waarge-

nomen bij stijging der concentratie.

3°. Eveneens is met mijn kooktoestel bij 100° voor K Cl en Na Cl-

oplossingen tusschen de concentraties ±0,3 en 1,0 gr. mol. hetzelfde

verloop der mol. kookpuntsverhooging waargenomen, d. w.z. een toe-

neming der mol. kookpuntsverhooging bij stijging der concentratie.

Tusschen de concentraties 0,1 en 0,5 gr. mol., bij ±0,3 gr. mol..

1) Verslag 27 Nov. (1S97) blz. 32L
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werd echter bij deze mctlioflo oen minimnm der mol. kookpuntsver-

hooging waargenomen en danrmede een minimum van /, hetgeen bij

de metingen onder 1 en 2 niet voor den dag is gekomen. Het is

zeer opmerkelijk, dat ook bij de kookpuntsmethode bleek, dat oplos-

singen van KNO3 van de concentratie 0,05 tot 1 gr. mol. een uit-

zondering op het algemeene verloop maken.

Zonderling is het, dat dit verschijnsel door de vriespuntsmethode

nog niet is ontdekt.

Amslerdam,^ Scheik. Laboratorium der Universiteit.

Januari 1001.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeroom biedt, namens

den Heer Dr. A. Smit§, eene mededeeling aan, getiteld:

„ Ecnige opmerkingen over de re><ulta1en verkregen hij de

hep(ding der dampsjxinningsverminderlng en vriespuntverJaging

van nief-zeer verdunde oplossingen''\

De Heer van Laar ^) heeft met behulp van de leer dei- thermo-

dynamische potentiaal nauwkeurige formules afgeleid voor de damp-

spanningsvermindering, kookpuntsverhooging en vriespunlsverlaging.

Deze afleidingen brengen het voordeel mede, dat zij toegepast kunnen

worden, zoowel op verdunde als op meer geconcentreerde oplossingen,

waardoor het mogelijk is ook de uitkomsten van onderzoekingen van

niet-zeer verdunde oplossingen quantitatief met elkaar te vergelijken.

De formule voor de dampspanningsvermindering luidt als volgt:

log ^-^= f -loge (1)

P

;?o
= (lampspanning van het oplossingsmiddel

p z=i
„

van de oplossing

n
c r= concentratie = ——

—

JS + n

f is een factor, die voor verdunde oplossingen = O is.

Voor de kookpuntsverhooging geldt de vergelijking:

t.T=T-~T,r=.^^{f-logr) (2)

1) Zeitschr. Physik. Chemie 15, S. 457 (1894).
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T cn Tg zijn de absolute kookpunten van oplossing en oplosmiddel.

W =: moleculaire verdamping-swarmte van het oplosmiddel.

R = o-asconstante.

Yoor de vriespnntsverlaging- hebben wij de analoge formule

Lr = T,-T = -^{f-logc) (3)

waarin S de moleculaire smeltingswarmte van het oplosmiddel be-

teekent.

Daar nu do waarden van / in de verschillende formules alléén

bij dezelfde temperatuur vergelijkbaar zijn, kunnen wij b. v. voor

de temperatuur 0° het verband afleiden, dat er bestaan moet tussohen

de vriespuntsvcrlnging en de dampspanningsvermindering.

Uit (1) en {?>) volgt:

j Po Ar S
log =

. — .

p tTq R
of

fo<J^' =Ar--^. -«
(4)

p R To" r ^ '

Nu is voor liet geval vvaler als oplosmiddcd gekozen wordt

:

K
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indien wij de hoog'ere macliten dan 2 vcrwaarloozen.

Derhalve is

Lp

Po
- V p, y 1.8G3 \ T^ J

A Tx 18.01G
X . . . (G)

1000 ^
'^

Berekenen wij nu uit de vriespuiitsbepalingen van Raoült ^) door

A p
middel van deze verg. (G) — dan krijgen wij voor rietsuiker het

vok'ende.

Rietsuiker.

TABEL I.

Concentratie
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TABEL IV.

Cnnceutratie
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^^_ 1^ _ A^.J^ ^

Po ^ ^ Po
'^ ^W

'o

T

Wij zien hier uit, dat voor iiiet-zeer verdunde oplossingen beide

leden van vergelijking- (9) te klein zijn. Was de fout in beide

leden even groot, dan zou zij uit het verschil der vergelijkingen

(7) en (8) natuurlijk wegvallen, waardoor een vergelijk der resulta-

ten van niet-zeer verdunde oplossingen ook was tot stand te brengen

door toepassing der vergelijkingen (7) en (8).

Waren de verg. (7) en (8) van algemeene toepassing, dan moest

voor alle concentraties

hl

en daar

zou dus M — = iv[-^—l] (10)

Deze vergelijking is voor niet-zeer verdunde oplossingen niet meer
waar, want dan wordt

' —/^4— -Ij (11)

Voor de meeste der onderzochte oplossingen is dit verschil echter
zoo klein, dat men het kan verwaarloozen. Voor de grootste concen-
tratie, 1 gr. m(d. per 1000 gr. water, komt het daarentegen duidelijk

voor den dag. Dit is het gemakkelijkst aan te toonen door de vol-

gende tabel, waarin i uit de mol. vriespuntsverlaging resp. uit de
mol. dampspanniugsvermindering is berekend door deze getallen te

deeleu door 1.863 resp. 0,08316.

u + \
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Rletsuiher.

TABEL V.

Coiicciiti'atic.
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die van mij 0,012 O}), dan krijgen wij natuurlijkerwijze weer evenals

in tabel II voor deze concentratie een verschil van 2,1 pCt. Op

dezelfde wijze verdwijnt het verschil van 0,5 pCt. bij de grootste

concentratie van Na Cl.

Het voorgaande zegt ons dus tot welke concentratie wij in dit

geval een vergelijking door middel van l kunnen doorvoeren. Bij

de concentratie 1 gr. mol. zijn wij dus genoodzaakt te eindigen.

Tot de concentratie 1 gr. mol. moeten de waarden van i tot op

0,1 a 0,2 pCt. met elkaar overeenstemmen, langs welke wegen zij

ook verkregen zijn. Hierbij moeten wij dan echter niet vergeten,

dat de factor i dan niet als dissociatie factor moet beschouwd worden,

doch als een factor, waarvan wij de juiste beteekenis nog niet kennen.

Dat i voor niet zeer verdunde oplossingen in het algemeen met

de concentratie toeneemt, acht ik een onomstootelijk feit.

De dampspanningsbepalingen bij 0° en tusschen 50° en 70° ^) en

eveneens de kookpuntsbepalingen (van de concentratie ± 0,3 gr. mol.

naar hoogere concentraties) leiden tot deze uitspraak.

Dat Raoult, die zijne proeven tot de concentratie 1 gr, mol. voort-

zette, voortdurend een daling van i waarnam bij toeneming der con-

centratie wijst op een fout. Ook Raoult had bij zijn niet zeer ver-

dunde oplossingen een stijging van i met de concentratie moeten

waarnemen.

De mogelijklieid van eeii fout in Raoult's bepalingen wordt nog

versterkt door de jongste mededeeling van Chrüustchoff 2) getiteld

:

„Recherches Cryoscopiques", waarbij de thermometer vervangen is

door een thermo-element. De nauwkeurigheid bedroeg 0,0005°. Hij

vond bij Na Cl tusschen de concentraties V4 en Vc4 ^i". niol. een

constante moleculaire vriespuntsverlaging. Bij K Br vond hij tusschen

de concentraties V4 en \/i23 gr. mol, een toeneniing dei- moleculaire

vriespiuitsverlaijlng hij stijging der concentratie. Bij K2 SO^ nam hij

daarentegen tusschen de concentraties V4 en Vg* g'''- niol. het omge-

keerde verloop waar. Dat een kleine verandering der metiiode invloed

heeft op de resultaten en zelfs het verloop verandert, bewijst: dat

bij de vriespuntsmethode althans voor eleetrolyten nog onbekende

fouten bestaan. Dat Ciiroustchoff de concentratie van de oplossing-

bepaalt na het uitvriezen van ijs, acht ik een zéér groote verbetering.

Eindelijk zijn er ook nog vriespuntsbepalingen, waarbij een miui-

1) Zie vorige verliandeling-.

2) Comptes Eeudus CXXXI, p. S83 (1900).
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mum van l is g-evonden, evenals ik dit door middel van de kook-

methode bij Na Cl en K Cl oplossing-en heb aangetoond. Jo^'E.s,

Ghambers en Frazer ^) vonden nl. minima bij oplossingen van de

chloriden en bromiden van Mg, Ca, Sr en Ba en verder bijCaÖ04,

H3PO4, HCl, CHsCOONa, Cd J2, Sr J. en Zn Cl.. In den regel

liggen deze minima beneden de concentratie 0,5 gr. mol.

Amsterdam. Scheik. Laboratorium der üniversiteitj Jan. 1901.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingii Onnes biedt aan ^fede-

deeling N". 67 — vervolg — uit het Natuurkundig Labora-

torium te Leiden: J. C. Schalkwijk. ^^Nauivkeurifje Jsof/tcr-

mcii. 1. Mcfiiiycn en berekeningen over de correctie voor liet

volumen van den kwikmeniscus bij standaard-gasmanometers.

— (Vervolg).

§ 6. AVe kunnen nu de gevonden formules zoodanig veranderen,

dat ze het in § 3 bedoelde interpolatieoppervlak voor de gemiddelde

hoogte voorstellen langs de grenzen R — O en t)' = 0.

Yoor de nauwe buisjes vindt men dan :

en voor kleine waarden van d:

f= Sn]i-J''^^:+''^'" '
,

• • • (I.)

>

(7i!)2 \^H. ) )

Men merke hierbij op, dat in beide uitdrukkingen de factor van

bR grooter dan 1 is.

Om met behulp van deze formules nu ƒ in de grensgevallen te

kunnen berekenen, moeten wii invoeren de waarde van -—
. Deze is

ons niet juist bekend. Eene gelukkige omstandigheid is echter, dat

voor de beide grensgevallen eene onzekerheid in — van weinig belang

') Americ. Chem. Journ. Vol. 23, p. 89 eu 512 (1900).
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voor de iu § 4 bedoelde aansluiting is. Immers voor kleine waarden

van R treedt in de formule (I), — pas op in den term, waarin ook

K^ optreedt, zoodat eene verandering in — slechts zeer geringen in-

vloed op ƒ heeft. Evenzoo is de invloed van eene verandering in de

o

waarde van — bij kleine waarden van ö gering bij waarden van R
H

kleiner dan 0.45 cM.

Om dit aan te toonen heb ik voor 8 — 0,05 twee menisci uitge-

rekend, waarbij ik niet aangenomen heb — = 0,0354 cM^., welk

getal uit de opgaven van Quincke kan worden afgeleid voor kwik,

drie uur na de vorming van een druppel, doch 0,0433 cM^., voor

kwik, onmiddellijk na de vorming van den druppel ^). Dan is voor

:

i^ = 0,588 cM. ƒ =0,0168,

72 = 0,4555 > ƒ =0,0125;

TT

terwijl voor — = 0,0354 cM^. gevonden wordt voor:
S

i2 = 0,588 cM. ƒ =0,0172,

A* = 0,4555 „ ƒ =0,0127.

Wij kunnen dus de rechtstreeksche metingen met de grensgevallen

berekend in de onderstelling —=0,0354 cM^. zonder bezwaar tot het
s

interpolatievlak aanvullen. Uit § 7 zal blijken, dat deze waarde

inderdaad wel mag worden gesteld in plaats van die, welke bij de

door ons waargenomen menisci bestond.

Ik ga na eerst de kromme construeeren, die ƒ voorstelt als functie

van 8 bij 't buisje met 0,283 cM. straal (kromme I in fig. YI van

de plaat) 2).

') Overigens is ook dit getal verre van zeker; immers uit tweeërlei reeksen van

proefnemingen bij 20° C, vond Quixcke ook nog waarden, die overeenkomen met
Il H
- = 0,0391 en -=0,0396 cM-.
s s

^) Afgedrukt iu het vorige Verslag.

34
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. iX. A". 1900/1,
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Diiartoe heb ik van 't punt A uil in horizontale liclitino' uitgezet

Öj waarbij 0,0025 =: 1 mm. genomen is, en in verticale richting ƒ,

waarbij 0,0005 = 1 mm.
Zoo zijn uit de gemeten menisci ontstaan de punten B, C, D en E,

waarbij men wel moet opmerken, dat de kromme niet door deze punten

zelf bepaald wordt, maar door de voorwaarde, dat 5 en £" en evenzoo

C Q,n D telkens even ver ter weerskanten moeten liggen (zie §§ 2 en 3).

Verder zijn met de nog niet vereenvoudigde formule:

berekend de volgende waarden :

^ = 0,0991 ; ƒ =0,0148 voorgesteld door het punt F-

^=^0,0708 ; ƒ =0,0105 » » * » Ö;

0^ = 0,0425 ;ƒ= 0,00627 » » » » /i.

Daarna is lijn I getrokken.

Op dezelfde wijze is lijn II in de figuur VI, ontstaan voor het

buisje met 0,382 cm. straal. Van het punt A uit zijn op dezelfde

wijze (^ en ƒ afgezet en daardoor ontstaan de punteu L, M, Ven O,

waarbij weer de puntenparen zijn L en iV, alsmede M en O. Bere-

kend zijn weer de punten P en Q.

Lijn III in dezelfde figuur VI gold voor een buisje met 0,5814 cM.

straal, en is ook uitgezet van 't punt A uit. De puntenparen zijn

hier -S en T, alsmede U en V
]
berekend zijn weer W en X. De punten

S' en 2" alsmede U' on V' behooren bij metingen in een ongeveer

even wijd buisje. De lijn over W en X is moeilijk over de punten-

koppels te trekken. Aangezien ik echter geen buizen gebruik van

meer dan 0,4 cM straal, ben ik hier niet verder op ingegaan, omdat

toch bij zulke wijde buizen de rand niet meer volkomen cirkelvormig

is en er bij de meting moeilijk parallaxis te vermijden is.

Alsnu is geteekend fig. IV, waar f als functie van i? telkens voor

dezelfde waarde van S is uitgezet. De constructie-eenheden zijn

weer voor ƒ : 0,0005 = 1 mm. en voor B : 0,0025 = 1 mm.

Eerst zijn geteekend de punten voor E = 0,2832 cM. van lijn I

voor de waarden van d: 0,05; 0,1; 0,15; 0,2 ; 0,25 ; 0,3 ; 0,35 ; 0,4
;

de rechte lijn, waarop deze punten liggen is in lig. IV eveneens

aangegeven met 1.
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Vervolgens de punten voor li -= 0,382 cM. van lijn II voor dezelfde

waarden van S
;
de rechte is ook weer aangegeven met 2.

Daarna zijn berekend de punten voor R = 0,04 cM. en 72 = 0,1 cM.

en ten slotte berekend een aantal punten volgens de formule (II)

alle voor (^ = 0,05.
B

De punten Y en Z zijn die, welke met de waarde — =0,0433 cM=^.

zijn berekend.

Ik kon nu de lijn trekken voor f^ =-^ 0,05, waardoor het type voor

de lijnen S = constant, bekend wordt. Tevens kon geteekend worden

telkens het begin dier lijnen bij kleine waarden van /^, en ze konden

dus worden voortgetrokken over de punten gegeven door de lijnen

1 en 2.

De verdere fig. VI is weer uit fig. IV afgeleid door telkens voor

dezelfde waarde van H in fig. IV, de bij elkaar behoorende waarden

van ^ en ƒ op te zoeken en die opnieuw van A uit af te zetten als

bij de lijnen I, II en III in fig. VI. De kromme V in fig. VI is

van het buisie met 0,409 cM. straal, waarvan slechts één meniscus

gemeten was. De overige lijnen in fig. VI behooren bij 0,05; 0,1;

0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35 en 0,4 cM. straal.

§ 7. Het beloop van de meridiaandoorsnede van den meniscus kan
rr

wanneer — volkomen bekend was, ook grafisch worden gevonden,

op de door Lord Kelvin ^) aangegeven wijze. Immers is (> de krom-

testraal aan den top van den meniscus, ri de kromtestraal in 't punt

P van de normaaldoorsnee loodrecht op het meridiaanvlak en ro de

kromtestraal in 't meridiaanvlak, dan kan men voor de vergelijking

schrijven:

1 _ .9 2 1

zoodat, wanneer men van den top met een bepaalde kromtestraal

uitgaat, men steeds vo, kan berekenen, als men eenige waarde voor

s— aangenomen heeft. Daarvoor heb ik weer genomen de waarde 28,25,

B
dus voor — = 0,0354 cM^., waarbij alle maten in cM. moeten zijn uit-

^) Op eeiie vraag aan l'rof. Perky naar de teekeningen van menisci volgens deze

methode vervaardigd, antwoordde deze, dat die niet in het stuk in de Transactions

van de Royal Society of Edinburgh gepubliceerd en later verloren geraakt zijn.

34*
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gedrukt. Zoo is geteekend fig. VIII, op 10 maal grootere schaal, waarbij

(y— 0,8 cM. genomen is^). Hier is voor ri en A telkens aangenomen de

waarden, die ze in 't beginpunt van elk element van de meridiaankromme

hebben, zoodat de kromming stellig te klein is. Zoo is fig. IX getee-

kend, waarbij h genomen is, zooals ze aan 't einde van elk element

is, zoodat de kromming te groot is. Beide krommen zijn vereenigd

in fig. X op de oorspronkelijke, 30 maal grootere schaal en daar is

als waarschijnlijke meridiaan-doorsnee de gemiddelde kromme getee-

kend. Fig. XI stelt voor den meniscus, als de kromtestraal aan den

top 1,1 cM. is; ze was geteekend op 25 maal grootere schaal, maar

is hier met enkele constructielijnen weer op drie maal kleinere schaal

gereproduceerd, terwijl nu telkens als h genomen is de hoogte van

't midden van elk kromme-element en evenzoo voor r^ de waarde,

welke die kromtestraal in 't midden zou hebben.

Uit de oorspronkelijke teekeningen van de figuren X en XI heb

ik weer voor verschillende waarden van R (den straal van de buis),

den pijl en den inhoud van den meniscus, en hieruit weer d en ƒ
berekend en ook deze waarden aangegeven in fig. VI door vierkantjes:

de afwijking van de reeds geteekende kromme lijnen blijft beneden

de door ons gestelde grens. Men vindt de volgende waarden;

in fig. VI

R. p. d. I. f. aangegeven door

:

0,2 0,08 0,15 71X0,000619 0,0155 ft

0,25 0,0487 0,195 ;r X 0,001582 0,0253 y

0,2832 (1) 0,0G53 0,230 ti X 0,00278 0,0346 d

y> 0,0424 0,150 ti X 0,00180 0,0225 r}

0,3 0,0758 0,253 n X 0,00367 0,0408 e

> 0,0493 0,164 71 X 0,00238 0,0264 O

0,35 0,115 0,329 ;r X 0,00786

> 0,0727 0,208 n X 0,00484

0,382 (II) 0,092 0,241 n X 0,00748

0,4 0,105 0,262 n X 0,00976

0,0642
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§ 8. Uit do zooeven opg-egeven afmetingen voor menisci afgeleid

uit de waarde — = 0,0354 cM^. volgt wel, dat het verschil in de
s

TT

waarde, die — bij de menisci heeft gehad, welke ik aan recht-
s

streeksche meting onderwierp, niet veel invloed op de bepaling van

den inhoud kan hebben gehad.

Het kwik in de buisjes, gebi'iiikt voor die bepaling van den inhoud

der menisci, werd geheel op dezelfde wijze behandeld als bij de

calibratie van mijne piëzometerbuizen. Men heeft dus zoo groote

zekerheid als te verkrijgen is, dat de getalwaarden afgeleid uit de

rechtötreeksche metingen der menisci van toepassing zijn op de

menisci, die bij de calibratie voorkomen.

Ook voor niet veel afwijkende waarden van —
,

gelijk zij mis-
S

schien kunnen voorkomen, wanneer de piëzometerbuizen met samen-

geperst gas gebruikt worden, zullen de thans gevonden waarden voor

de menisci zeker vrijwel gebruikt mogen worden.

In het algemeen is het duidelijk, dat uit de differentiaalvergelijking

vüor h en r dezelfde betrekking gevonden zal worden, wanneer men de

lengte-eenheid verandert in de verhouding van den wortel van —. Daarbij

TT

blijft d onveranderd. Wordt dus — van 0,0354 tot 0,0433 cM^. dan

moet men om dezelfde waarden te kunnen blijven gebruiken de lengte-

eenheid 1/1,225 of 1,107 maal grooter nemen. Wenscht men bv. voor

d = 0,35 en R = 0,3 cM., ƒ te kennen voor — = 0,0433 cM^. dan
6'

moet men zoeken bij f>' = 0,35 en /2 = 0,271 cM. ; men vindt dan

ƒ =0,0506 en de gewcnschte waarde is 0,0560, terwijl men uit de

gemeten waarden vindt: 0,0566; wat dus eene afwijking zou geven

van ruim 1 pCt., dus binnen de door ons aangegeven greus. Voor

wijdere buizen wordt de afwijking grooter; wenscht men bijv. bij

^ = 0,35 en 7^ = 0,4 cM., ƒ te kennen voor — = 0,0433 cM^.,
s

dan vindt men in Fig. IV bij c»' = 0,35 en 72 = 0,361 cM., door

de kromme voor c)' =: 0,35 een weinig door te trekken: ƒ= 0,0735

en dus is de gezochte waarde 0,0814; terwijl uit Fig. VI volgt

voor de gemeten waarde 0,0904, een belangrijk verschil, waarbij

wij echter opmerken, dat deze getallen nu niet de nauwkeurigheid

bezitten van de waarden bij kleinere (\ omdat ze verkregen zijn
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door de lijnen voor U = const. en d = const. iets buiten het waar-

nemingsg-ebied door te trekken. Uit de beide gegeven voorbeelden

blijkt, dat bij het grooter worden van //, bij wijde buizen (i2=0,4 c\I.),

de gemiddelde hoogte merkbaar kleiner wordt. Uit de ligging der

H
punten Q, x en X zou dan volgen, dat bij de proeven — juist iets

s

kleiner geweest was dan 0,0354 cM^. Terwijl dus voor de calibratie

onze uitkomsten met vrij groote zekerheid kunnen worden toegepast,

hangt dit bij 't gebruik van samengeperst gas af van de vraag, hoe

H Hl 2— , of zooals we dezen factor dan schrijven moeten: —'-—
S -^l— «2

met den druk van 't gas verandert. Evengoed als belangrijke ver-

^ .
B

anderingen van — door aanraking van het kwikoppervlak met de
s

lucht ontstaan, kan daarop de aanraking met een sterk samenge-

perst gas van invloed zijn. Daar ik daaromtrent echter geene aan-

wijzingen heb kunnen verkrijgen, heb ik bij mijne berekeningen

IJl o

aangenomen, dat de invloed van den druk op '— verwaarloosd
S1—S2

mag worden; later kunnen daaromtrent misschien weer correcties

worden aangebracht.

Dat deze correcties voor mijne isothermbepalingen waarschijnlijk

echter niet van belang zullen worden, volgt daaruit, dat de wijde
rr

buis slechts tot 8 atm. gebruikt wordt, waarbij de verandering van —
s

door den druk zeker nog slechts zeer klein kan zijn; terwijl juist

bij hooge drukken het volumen gemeten wordt in nauwere buizen,

en we hebben aangetoond, dat de invloed van — des te minder

wordt, naarmate de buis nauwer wordt.

s

§ 9. Hoewel mijn onderzoek naar het volumen van den kwik-

meniscus verricht is, om de correcties bij de calibraties van, en bij

de metingen met onze pic'zometerbuizen te leeren kennen, heb ik

toch, met het oog op mogelijke onderzoekingen, waarbij de meniscus

nog nauwkeuriger bekend moet zijn, de iraarden van f zoo juist

mogelijk afgelezen in de figuren lY en YI op de oorspronkelijke

teekening, waarvan de schaal nog 2Vo maal zoo groot was als op

de plaat. We kunnen de verkregen waarden vereenigen in het

volgende tabelletje; de waarden, die daarbij onmerkbaar van de ge-

middelde hoogte van het bolsegraent afwijken zijn met kleine letter

gedrukt. Om in 'toog te doen vallen voor welke menisci de afwij-
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kino- van een bolsegment pas van belan"* wordt bij onze nauwkeurige

isothermbepalingj heb ik deze in de tabel onderstreept^). De waarden

door extrapolatie verkregen, zijn cursief gedrukt.
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Natuurkunde. — De Secretaris biedt, namens Dr. G. Bakker

voor liet Verslag' eene mededeeling aan : „ Bijdrage tot de

theorie der elastische stoffen'

\

Wanneer wij van elektrische en magnetische krachten afzien zoo

zijn de krachten, welke op een lichaam werken, do zwaartekracht,

de uitwendige drukking of spanning en de inwendige molekulair-

druk en thermische druk. Ofschoon in de theorie der elasticiteit

de stof vervangen wordt door een continu agens en er dus niet

rechtstreeks sprake is van werkingen tusschen molekulen, zoo zal

ik mij toch aan de algemeene uitdrukkingswijze houden, zij het dan

ook dat mij de benaming kracht van samenhang geschikter zou voor-

komen dan de benaming molekulairdruk.

Evenals in de theorie der kapillariteit neemt men ook in de

theorie der elasticiteit krachten aan, welke zich alleen merkbaar

maken bij zeer kleine afstanden. Onderstelt men dat die krachten

een potentiaal hebben, zoo zou de potentiaalfunctie

ƒ

^-qr

r

welke een bijzonder geval is van de algemeene functie van Dr.

C. Neümann,

Ae-''' Be-i'^'- Ce-y
J- + + .

•

hier goede diensten kunnen doen, want neemt men q slechts zeer

groot, zoo zullen de krachten tusschen twee volume-elementen zeer

snel afnemen met den afstand.

Deze poteutiaalfunctie werd door yan der Waals als een waar-

schijnlijke functie voor de kapillaii krachten gevonden in zijn thermo-

dynamische theorie der kapillariteit. Later is deze functie door mij

verder nagegaan in twee opstellen, aan de Akademie aangeboden

28 October en 25 November 1899 en verder toegepast in mijn

studie „Zur Theorie der Kapillaritat" (Zeitschrift für phvs. Chemie

XXXIII, 4. 1900).

Men denke zich in het te beschouwen lichaam een „oneindig

klein" volume-element en neme die ruimte tevens als eenheid van

volume aan. Zijn U, B en iV- resp. de viriaal der uitwendige krach-

ten, die der molekulaire aantrekkiï\f!:skrachten en die van den ther-
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mischen druk, zoo is de totale viriaal per eenheid van volume bijv.

:

i^= C/+5 + .9 O (1)

De ribben van het kubiekvormig gedachte element denk ik mij

evenwijdig aan de hoofddrukassen voor het beschouwde punt en kies

er de coördinaten-assen evenzoo evenwijdig aan. De algemeene uit-

drukking voor de viriaal

:

geeft dan onmiddellijk

:

U=\{pi^P,-\-pè (2)

wanneer p^, p^ en pg de hoofddrukkingen voorstellen.

Zijn aSj, .S2 en -So de molekulaire spanningen in diezelfde richtingen

en stelt O de thermische druk in het bedoelde punt voor, zoo is:

of

Derhalve

:

Pi = O— aSj, P2 = 6— AS2 en p<^ =: 6—S^

/'l + P2 + i's = 3 (9 — (*Si + aSs + *^3)-

U=^0-^{S,JrS,-^S,) (3)

Daar de thermische druk alleen afhangt van den toestand der

stof in de onmiddellijke nabijheid van het punt ^), waarvoor ó* geldt •^)

kunnen wij voor O ook de waarde nemen, welke die grootheid zou

hebben als J)ij dezelfde temperatuur de stof rondom het beschouwde
punt dezelfde dichtheid had als in het punt zelf. Nemen wij nu
voor het agens, dat het isotroop gedachte lichaam bij deze beschou-

wingen gaat vervangen de potentiaal functie:

€S—9r

r

aan, zoo geldt voor dat agens de differentiaalvergelijking:

1) Van de werking der zwaartekracht wordt afgezien.

2) In tegenstelling met de moleculaire aantrekkingskracliteu.

-) Zeitschrift fiir phys. Chemie XXXIII, 4 1900 p. 478.
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Voor een gebied dat groot genoeg is en waarvoor wij de dicht-

heid (j overal even groot denken is Va ^ = O en dus

:

of 27ifk~ door a vervangende: (^^^ —
)

V= — 2a(j

terwijl de spanning *S nu wordt:

S = = flo2 2^ (4)

Noemen we den druk in dit geval 2^ ^^^^^ '^^ ^^us:

p=:0 — aQ'~ '•^) (5)

p is de druk van d.e homogene ])hase met de diclitheid (> van het

beschouwde punt en bij de temperatuur van dat punt.

Uit (5) volgt:

— p V = — O V o o {v z= specifiek vohime) . . . (6)
A '•u i!i

Is nu Fi het viriaal van de steeds homogeen gedachte massa per

eenheid van niass(f, zoo is :

o q

want, zooals gemakkelijk aangetoond kan worden is de viriaal : — X

') Koniuk. Akad. v. Wetenschappen: Verslag- van 25 Nov. 1SU9 ]). 2.

2^ Konink. Akad. v. Wetenschappen: Verslag van 25 Nov. 1899 p. 219 en 320.

3) Gold dus voor een isotrope stof met een bepaalde dichtheid voor den thermischen

JiT
druk de uitdrukking S= , zoo zou men dus dezelfde toestandsvergelijking krijgen

V — o
^ '

ais de VAN dek WAALs'sche voor gassen en vloeistoüen.
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potentieele energie met tegengesteld teeken. (Zie Zeitschrift für phys.

3
Chemie XXL 3. 1896. pg. oUS). Verder is — pv de viriaal der

uitwendige krachten en »9i die van den thermischea druk (per een-

heid van massa).

3
Door substitutie van de waarde voor — p v uit (0) in (7)

:

Onderstellen wij nu dat de totale viriaal van de massa-eenheid,

evenals bij vloeistoffen en gassen, een zuivere temperatuurfunctie is

en verder (Vj alleen afhangt van de dichtheid (en temperatuur) zoo is:

I'\ ^ =: F en &i (J := &
en dus volgens (1):

f/ + ^ + ,> = A ^y + ,9

Door substitutie in (3)

:

B = ~{S,^S, + S,) . (8)

of in woorden

:

de viriaal der molekulairkrachten per eenheid van volume Is de helft

van de som der drie hoofdspanningen.

Stelt men in de uitdrukkingen, welke ik in het reeds aangehaalde

opstel voor de spanningen p,,-,,-, pyy en ^-~
(P''^^- 318) gevonden heb

A = — ƒ on B -= O, waardoor de potentiaalfunctie

Ae —'P' -f Be r e—v
overgaat in — ƒ

zoo krijgt men

:

o .
/rfP^3 fdV\^ fdV\^

o .
/^K\2 (dV\^ /dV\^

o r ^^^\^ A^'^\^ fdV\'~ „
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Door samentelHng

:

i/dVy- /dV\^ fdV\^\ ^ ^ ^^

De som der spanningen Pxx -^ Pyy -\- Pzz is dus onafhankelijk van

de richtingen der ribben van het beschouwde kubiekvormig gedachte

elementje. We kunnen dus die som door S^ -f '^2 + ^-z voorstellen

en vinden dus:

7^3 3 F2

IQnf 16;t/A2 <«)(^ = 7)

De spanningen S^ en S.^ loodrecht op de krachtlijnen bleken

gelijk te zijn. Er werd voor gevonden:

_ 7^2 F2
Og Ajjj — -|-

en

R^ F2
^, =

^ 8;r/ «;r/A2

terwijl voor de potentieele energie in de eenheid van volume ge-

vonden werd

:

Gemakkelijk toont men dus nu do betrekking aan :

S2-S^ = — SW—2B (10)

of in woorden :

Het verschil der spanningen loodrecht op en in de richting der

krachtlijnen (per eenheid van oppervlak) is gelijk 3 maal de arbeid

om de stof oneindig te verdunnen verminderd 7net tweemaal de viriaal

der 7nolekidaire aantrekkingskrachten (per eenheid van volume).
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Dilatatie.

Zijn A en u twee konstanten, zoo heeft men volgens Kirchhoff

voor de projecties der verplaatsingen van een punt, welks coördi-

naten .', y en z zijn

:

8t/ 3y
I )

^''' - X ^~ •^''" '"^ "^"^

^A + ^ //)
— + -^

5;: a7
~" "~ ' eeu spanning)

"^jo dy 3

Ö^ O?/ 02

d.c oy 0^;

Door samentelling

:

\d-» dy d.2 /

De tweede factor in het linker lid stelt de dilatatie voor, en

wordt gewoonlijk door het teeken V aangeduid. Derhalve :

^=-\\it,"' (")

De grootheden Xx,Yy en Zz komen overeen met de grootheid, welke

wij bij een vloeistof den hydrostatischen druk zouden noemen. Worden
dus de molekulaire spanningen door S^.^ enz. aangegeven, zoo is

:

-^x = ^ — Sxx

y —- ^ — ^yy

z~ — o — s,.

Door substitutie van O uit (3)

Xx+Y,j^Z, = 30- {Sxx + Sy^ -{-S,,) = 30- (S^ -^ S^ -\- S^)= 2 U

of volgens (11)

2 U
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Toepassingen.

]. Uitrekking van een prisma. Wij deuken ons in de richting der

lengte-as aan beide uiteinden een kracht ^S' per eenheid van opper-

vlakte. Passen wij nu op elk volume-element, van het prisma de

formule (12) toe, zoo wordt de totale vergrooting:

2 C UdT
C ;

J
J ^ 3A+2^

Voor ruimte-elementen, welke geheel door andere omsloten worden

vallen de bijdragen voor de uitwendige viriaal (uitwendig ten op-

zichte van zoo'n element) weg tegen die van de oniringenden en de

totale uitwendige viriaal is ten slotte, die van de uitwendige krachten

op het prisma uitgeoefend. Die viriaal is in dit geval: — ^Sld.

Derhalve

:

j
2 U Sld

V c^r = ; =: —^ ;^

—

(d =: doorsnede) .

De dilatatie is dus:

S

31 + 2^1

2. Dilatatie van een hollen cilinder. Zij 'S de overeenkomstige

kracht van zooeven, P en p de krachten per eenheid van oppervlak

loodrecht tegen buiten- en biunenoppervlak, positief gerekend in de

richting van den straal zoo is, wanneer l de lengte, r en 72 de

stralen in- en uitwendig voorstellen, de viriaal van S:

— ISI{71 R^ — 71 7-2),

de viriaal van P:

— h_^PR = — \RX'^nPlP
en die van p

:

— \r'y(^27irlp.

Derhalve

:

— 2U=Slji{R~ — r2) -}-2jil {PR^ -{- p r^).

De totale vergrooting gedeeld door het volume ti (R^ — r~) l geeft

dus voor de dilatatie

:
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3. Dilatatie van een holvormiye i^chaal.

Zij p de inwendige, P de uitwendige druk, beide positief gerekend

in de richting van de stralen r en E zoo is, volgens de algemeene

3
uitdrukking van de uitwendige viriaal r P '^i

'^^ viriaal van p

:

3 4 3 4— Y p X -^^ *"^ en van ;?
:
— — PX — tt ^'^

.

Na deeling door 3 A -[- 2 /^ en door het oorspronkelijke volume

4— TT (7^3 — r''), krijgt men dus voor de dilatatie

:

2 C/ 4
,

3 PP3 1 „y3

3 A 4- 2 //, 3 ^ ^ 3 A + 2 /^. P=^ — r'^

4. Oersted's Piëzometer.

Zij f^ het uitwendig en v het inwendig volume, zoo is hier de

3
viriaal van den uitwendigen druk p : — /^F en die van den inwen-

3
digen druk: —pv. Daar nu het oorspronkelijke volume van de

wandmassa V— v is, zoo wordt de dilatatie:

1 2X|(^-.)
v = —

3 A + 2 /< V—v 3 A + 2 ^

Wij zien dus dat het verhoudingsgetal V niet afhangt van het

uitwendig of inwendig volume noch van den vorm. Het uitwendio-

volume woi'dt dus in eene verhouding samengedrukt alsof het vat

massief ware, overeenkomstig de opvattingen van Colladon en

ÖTURM en tegengesteld aan die van Oersïed.
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Voor de Bibliotheek worden aangeboden door den Heer J. C.

Kapteyn: „Publications of the Astronomical Laboratory at Gronin-

gen" N". 5 ;
door den Heer Stokvis, namens het correspondeerend

Lid J. Fokster te Straatsburg, 3 brochures : a. van den Heer H.

Kayser: „Die Flora der Strassburger Wasserleitung" ; h. van den

Heer E. Schlesinger: „Die Leukocytose bei experimentelleu Infec-

tionen"; c. van den Heer R. Weil : „Die Entstehung des Solanins

in den Kartoffeln als Product bacterieller Einwirkung".

Na resumtie van het behandelde wordt de vergadering gesloten.

(6 Februari 1901.)
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Secretaris: de Heer J. D. van der AVaals.
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ling van den Heer Ernst Cohen : „Over de oplosbaarheidsregel van Etard" (Aan-

geboden door Prof. H. W. Bakhuis Roozeboom), p. 560. —r Mededeeling van den

Heer C. H. Wind: „Over de onregelmatigheden van het cadmium-uorraaalelement"

(Aangeboden door Prof H. W. Bak.hi'is Roozeboom j, p. 565. — Mededeeling van

den Heer Lokentz : „De stralingswetten van Boltzmann en Wien", p. 572. — Mede-
deeling van den Heer van der Waals: „De toestandsvergelijking en de theorie der

cyklische beweging" p. 586. — Mededeeling van den Heer Hoek over de aanschaffing

van verschillende algologische werken ten behoeve van het Zoölogisch Station te den

Helder, p. 600. — Aanbieding van boekgeschenken, p. 601.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering- wordt gelezen en goed-

gekeurd.

Ingekomen zijn :

1°. Bericht van het overlijden van de Heeren Charles Hermite
en Max von Pettenkofer, Buitenlandsche Leden der Akademie.

Beide stukken zijn met een brief van rouwbeklag beantwoord.

2^. Circulaire inhoudende eene uitnoodiging tot het bijwonen

van het 5de Internationale Zoölogen-Congres, te Berlijn te houden

van 12 tot 18 Augustus 1901. — Wordt ter inzage gelegd voor de leden.

3°. Circulaire inhoudende de oprichting te Monaco van een Musée
Océanographique, bevattende de collecties door den Prins van Monaco

verzameld gedurende de reizen van de „Hirondelle" en de „Princesse

Alice". — Aangenomen voor kennisgeving.

35
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Graadmeting. — De Heer J. A. C. Oüdemans doet de volgende

iiiededeeling betreffende den inlioud van het zesde en laatsie

deel (Abtheilung) van zijn verslag" over de triangulatie van

Java, waarvan hij de Akademie onlangs, namens de Neder-

landsche Regeering, een exemplaar heeft toegezonden.

Zooals ik in de vergadering van 2 Januari 1897 mededeelde,

bevatte het vijfde deel van dit Verslag de volledige resultaten der

triangulatie van Java, d. i. zoowel die der primaire, die reeds in

het 4:^^"^ deel behandeld was, als der secondaire. Van alle driehoeks-

zijden vindt men daarin de azimuthen, aan beide uiteinden, en de

afstanden in meters. Ook de geodesische lengten en breedten van

al de driehoekspunten zijn daar in eene tabel vereenigd, d. w. z. de

lengten en breedten, zooals zij door het driehoekennet gevonden

werden^ daarbij van één der driehoekspunten uitgaande, nl. het punt

Genoek in Djepara, waar door den ingenieur Soeters eene nauw-

keurige breedte- en azimuthbepaling verricht was, terwijl ook in

diezelfde tabel de hoogten boven het middelbare oppervlak der zee

(zie het 4*^^ Deel blz. 206, regel 4 v. o.) gegeven werden.

Hoe deze hoogten verkregen waren, daarvan bevatte noch het 4*^°

,

noch het 5"^*^ deel eenige verklaring
;
men vindt deze namelijk iu

het thans voltooide 6^*^ deel.

Met korte woorden zij het mij vergund enkele bijzonderheden

hieromtrent mede te deelen. Is een driehoekspunt in de onmiddel-

lijke nabijheid van het zeestrand gelegen, dan is het mogelijk, de

hoop'te ervan boven den middelbaren waterstand rechtstreeks te

meten, waarbij dan zoo goed mogelijk op de getijden gelet moet

worden. Dit kon op 19 driehoekspunten verricht worden, 8 primaire

en 11 secundaire.

Van deze punten moest uitgegaan worden, om de hoogten der

binnenslands gelegene punten te verkrijgen, doch hierbij is de kennis

der zoogenoemde aardsche straalbuiging noodig. Neemt men iu over-

weging, dat de dichtheid van den dampkring met toenemende hoogte

afneemt, totdat zij de limiet O nadert, dan is het noodzakelijk gevolg,

dat een van buiten den dampkring schuin invallende lichtstraal van

rechtlijnig hoe langer hoe sterker gebogen wordt, naarmate hij de

aardoppervlakte nadert. Indien nu uit het eene station de topsafstand

van een ander station gemeten w^ordt, waarvan de afstand bekend is,

dan is het hoogteverschil van beide stations te berekenen, mits ook

bekend zij de gemiddelde kromtestraal van den lichtstraal, die voor

de meting gediend heeft. Is die kromtestraal /Mnaal grooter dan de

straal van den boog op de aardoppervlakte, die beide stations ver-
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bindt, dan noemt men - den aardschen refractiecoëfficiënt, en de
//

helft, die men aan beide zijden van den boog in rekening moet

brengen, als men voor den loop van den lichtstraal een cirkelboog

aanneemt, hebben wij in dit verslag kortheidshalve den refractie-

factor genoemd.

Deze factor kan bepaald worden, hetzij, (zooals Bauernfeind in

Beieren gedaan heeft), door de zenithsafstand te meten van een veraf-

gelegen station, waarvan de hoogte boven de waarnemingsplaats door

waterpassing nanwkeurig bekend is, hetzij door uit beide punten

gelijktijdig den zenithsafstand van het andere punt te meten. Veel-

vuldig is op een dezer beide, doch voornamelijk op laatstgenoemde

wijze, de refractiefactor bepaald geworden, en zeer verschillend waren

de verkregen waarden. Theoretisch is het bekend dat genoemde factor

wel is waar van thermometer- en barometerstand, maar toch hoofd-

zakelijk afhangt van de wet, volgens welke de densiteit met de

hoogte afneemt.

Daar deze wet nu voor Java nog onbekend was, en de factor in

alle geval zeer veranderlijk moet zijn, als afhangende, behalve van

het uur van den dag, nog van atmosferische omstandigheden, zoo

was bij den Geographischen Dienst op Java het plan reeds lang

gevormd den voor dat eiland passenden refractiefactor door weder-

keerige gelijktijdige waarnemingen van zenithsafstanden opzettelijk te

bepalen. Dit plan is eerst na mijn vertrek uit Java onder de lei-

ding van wijlen de ingenieurs Woldkingh en Soeters ten uitvoer

gebracht. In 1876 had de ingenieur Woldringh met den assistent

Jacquks üudemans twee bepalingen verricht. Op éénzelfden dag

m 1876 waren vijfmaal de gelijktijdige wederkeerige zenithsafstan-

den bepaald tusschen het zuidelijke eindpunt van de basis bij Sim-

plak en den top van den Salak, en kort daarop driemaal tusschen

hetzelfde eindpunt en het punt Tjitjadas ; in het eerstgenoemde

geval bedroeg het hoogteverschil 2015 meters, in het laatste slechts

4:1. ^) De resultaten waren verschillend, en bij de laatste bepaling

bleek er 's morgens van half acht tot half elf eene aanmerkelijke

vermindering van de waarde van den refractiefactor te bestaan.

Dit is de aanleiding geweest tot stelselmatig uitgevoerde reeksen

van waarnemingen. Eene eerste reeks werd in 1877 volbracht tus-

schen de punten Banjoepahit, Penoenggalan en Basé in Midden-Java,

door de heeren Soeters, Jacques Oudemaxs en De Vletter. De

^) De hoogten waren: Eindpunt basis 195, Salak 2210, Tjitjadas 239 meter.

35*
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waarnemingen van den laatsten zijn eohtür verloren geraakt; wel-

licht is dit de reden dat er in het volgende jaar, en wel zoowel in

het vóór- als in het najaar, door dezelfde waarnemers nieuwe stel-

selmatige reeksen waarnemingen werden uitgevoerd tusschen 3 andere

bergtoppen in Oost-Java, namelijk in Maart en April tusschen de

punten Djoerangsapi, Poetri en Tanahwoelan, in November tusschen

de punten Petjaloengau, Poetri en Tanahwoelan. ^)

De zenithsafstanden werden telkens tusschen elk paar punten

strikt gelijktijdig gemeten, bijv. te 8 uur tusschen het l^^^c en 2*^^^,

te 8" 20 1" tusschen het l**'" en 3^% te 8^' 40 ^ tusschen het 2^*^ en

3^*^ punt. De waarnemingen werden des morgens vroeg begonnen,

en zoo lang voortgezet als de opkomende wolken het niet beletten.

Het algemeene resultaat van dit onderzoek was, dat de refractie-

factor van des morgens vroeg tot op den middag eerst schielijk, dan

langzamer afnam ; dit was trouwens reeds bekend, en door het

opstijgen der verwarmde onderste lagen van den dampkring te

verklaren.

Maar een merkwaardig resultaat was dit, dat elk paar toppen

een bijzonderen refractie factor gaf; terwijl in Maart 1877 Penoeng-

galan en Banjoepahit gemiddeld 0,0547 gegeven hadden, (minimum op

den middag 0,0510,) was het gemiddelde resultaat van Petjaloengan

en Poetri 0,0882; (maximum te 8 uur 0,0973.)

Het zou kunnen gebeuren, dat deze verschillen door zoogenaamde

pasloodafwijkingen, ten gevolge van lokale aantrekking verklaard

werden ; immers door eene dergelijke pasloodafwijking wordt het

zenith verplaatst, en worden dus de zenithsafstanden gewijzigd ; maar

eene poging, de gevondene verschillen op die wijze te verklaren,

mislukte ; althans er zouden zeer groote en in teekens verschillende

pasloodafwijkingen moeten aangenomen worden om de verschillen in

den refractiefactor te verklaren; daarbij kwam nog het volgende:

Zooals gezegd is, werden in Maart en April 1878 de waarnemingen

gedaan te Tanahwoelan, Poetri en Djoerangsapi, in November van

dat jaar te Tanahwoelan, Poetri en Petjaloengan; en de pasloodaf-

wijkingen, die bij de Maart- en April-reeks te Tanahwoelan en Poetri

noodig zouden zijn, om de overeenkomst volkomen te maken, kwamen
noch in richting, noch in grootte met die overeen, welke in November
de overeenkomst tot stand zouden gebracht hebben.

Evenmin gelukte eene proef om de variaties in den refractie-

1) De hoogten waren: Djoerangsapi 330, Poetri 976, Tanahwoelan 761, Pefjaloen-

ffan 534 meters.
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factor door de verschillende barometer- en thermometer standen ie

verklaren, en al deze mislukte p)o-ino'en leidden tot het resultaat,

dat de luchtlagen van gelijke densiteit volstrekt niet aan het sferisch

of ellipsoïdisch oppervlak der aarde parallel zijn, maar zich krommen

naar gelang van den onderliggenden bodem, zoodat ton gevolge

daarvan, elk paar bergtoppen of liever stations, zijn eigen refractie-

factor heeft.

Daar het er toch om te doen was, een gemiddelden refractie-

factor te bezitten, stelde mijn getrouwe medewerker, de gep. Kapi-

tein ter Zee M. L. J. yan Asperen, die de meeste hierop betrek-

kelijke berekeningen heeft uitgevoerd, mij voor, alle paren stations uit

te kiezen, waartusschen wederkeerige zenithsafstanden, al was het

dan niet strikt gelijktijdig, genomen waren. Oost- en West-Java

werden bij dit onderzoek afzonderlijk gehouden, doch gaven nagenoeg

hetzelfde resultaat, nl. 0,068. In het geheel waren er 114 bepalingen,

het kleinste getal was 0,0392 het grootste 0,0879.

Die 114 waarden van den refractiefactor werden daarna op drie

verschillende wijzen in 11 groepen verdeeld; 1". naar opklimmende

afstanden, die van 23,9 tot 69,5 kilometers varieerden; 2°. naar op-

klimmende middel-hoogten, die van 123 tot 2673 meters aangroeiden,

en 3°, naar de richting, in vertikalen zin, van den lichtstraal, waar-

voor genomen werd het arithmetisch midden tusschen den kleinsten

der beide zenithsafstanden en het supplement van den anderen

zenithsafstand.

Dat ik eone rangschiklting naar den afstand ondernam, heeft

daarin zijnen grond, dat onder anderen bij de driehoeksmeting van

Hannover door Gauss bij den refractiefactor eene afhankelijkheid van

den afstand was waar te nemen, in zoo verre, dat bij grootere af-

standen ook een grootere refractiefactor gold ; maar dit was niet

te verwonderen, want het terrein dier triangulatie was tamelijk vlak;

voor kleine afstanden streek dus de lichtstraal dichter bij den

grond, en het is bekend, dat daar, door de verwarming van den

bodem, en de daardoor ontstane vermindering van dichtheid der

onderste luchtlagen, dikwijls eene verkleining van den refractiefactor

ontstaat, die zelfs zoo ver gaan kan, dat in plaats van de holle,

de bolle zijde van den lichtstraal naar de aarde is toegekeerd, in

welk geval de bekende zoogenaamde luchtspiegeling wordt waar-

genomen. In dit geval wordt de refractiefactor negatief. Groote

afstanden kwamen natuurlijkerwijze slechts onder voor Hannover

betrekkelijk hooge toppen voor, zoodat de lichtstraal tusschen der-

gelijke punten van dien invloed vrij was.

Op Java werd van die toeneming met den afstand niets bemerkt,
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evenmin met de toeneming' van den zenitlisafstand ; alleen de toene-

ming der gemiddelde hoogte der beide stations gaf, doch eerst boven

de 2000 meters, eene zwakke, ternauwernood geconstateerde afneming

van den refractiefactor. Dit is ook de reden, dat wij de theoretisch

bestaande vermindering van dien factor met toenemende hoogte, niet

in rekening hebben gebracht.

Toen het er nu op aan kwam, uit de zenithsafstanden de hoog-

teverschillen, en uit deze, in verband met de aan de stranden recht-

streeks waargenomene hoogten, die van de meer in het binnenland

gelegene toppen te bepalen, kon in de eerste plaats gebruik gemaakt

worden van de 114 gevallen, waarin wederkeerige, al waren het dan

geene gelijktijdige, zenithsafstanden genomen waren, en bij het be-

rekenen van het hoogteverschil in dergelijke gevallen, wordt eene

bekende formule gebruikt, waarin alleen de beide zenithsafstanden,

de afstand tusschen de beide stations in meters, de kromtestraal van

den boog op de aardoppervlakte, die de projecties der beide punten

verbindt, en eene benaderde waarde der beide hoogten noodig is ; ^)

de kennis van den refractiefactor zelven wordt bij die formule on-

noodig, bij elk resultaat is dio factor namelijk geëlimineerd.

Voor de andere hoogteverschillen moest van den refractiefactor

gebruik gemaakt worden
;

gelukkig dat zijn invloed bij de kleine

afstanden van het secundaire driehoeksnet altijd gering was; maar

bovendien werd ook veelvuldig gebruik gemaakt van eene methode,

waarbij abnormaliteiten in de waarde van den factor grootendeels

onschadelijk gemaakt werden, namelijk die, om het hoogteverschil

van twee stations te bepalen door gelijktijdig, of althans vlak na

elkaar, uit een derde station den zenithsafstand der beide anderen

te bepalen.

Daar de algemeene regel was, om van elk driehoekspunt uit, den

zenithsafstand der omringende heliotropen of signalen te bepalen,

waren er veel meer gegevens dan noodig was om de hoogten

van de driehoekspunten, primaire zoowel als secondaire, te bepalen.

Er moest dus eene „vereffening van het hoogtenet" plaats hebben;

door de uitgebreidheid van het geheele terrein echter was het nood-

zakelijk, deze vereffening bij gedeelten te ondernemen. Eene in

kleuren gedrukte kaart, waarvan ik hier enkele exemplaren laat

rondgaan, geeft een duidelijk overzicht van de wijze, waarop die ver-

deeling van het terrein heeft plaats gehad. Overal waar een tri-

angulatiepilaar dicht bij het zeestrand stond, werd, zooals reeds ge-

1) Namelijk de rorniule : // — //^s(l-\- ^^^-^
j ti/ è {z
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zegd is, de hoogte boven middel zee rechtstreeks gemeten
;
aan deze

hoogten moest dus aangesloten worden. De in het verslag medege-

deelde hoogten gelden voor de bovenvlakken der triangulatiepilaren,

die in den regel 1,1 Meter boven den grond gebouwd waren, en op

een fundament rustten van 1 Meter diepte.

Bij de vereffening van elk gedeelte werden de gewichten der

gemetene hoogteverschillen in rekening genomen, hierbij moest onder-

scheiden worden, op welke wijze elk hoogteverschil bepaald was,

bv. door eenzijdige, door wederkeerige meting of wel door meting

uit een derde punt. Het verslag geeft hieromtrent nadere ophelde-

ring. Bij het primaire hoogtenet konden bijna uitsluitend weder-

keerige zenithsafstanden gebruikt worden.

Nadat de hoogten van dat primaire hoogtenet waren vastgesteld,

werden die der secondaire punten daaraan aange?loten, met in acht-

neming van de gewichten der te gebruiken hoogteverschillen.

Een uitgebreid onderzoek heeft aangetoond, dat, door elkander,

voor (ie middelbare fout van een vereffend hooRteverschil onsreveer

een halve meter moet aangenomen worden.

Maar ook heb ik getracht de middelbare fout in sekonden te be-

palen van een enkelen zenithsafstand, die tot het bepalen der hoogte-

verschillen moest dienen. Hiervoor werd door de vereffenino-en o-o-

vonden voor gemiddeld 82,5 kilometers^ 9",6 ; en daar nu door de

reeds vermelde gelijktijdige wederkeerige waarnemingen, wel is waar
op veel kleinere afstanden, gevonden was 2",2 ; zoo blijkt ten duide-

lijkste, dat wanneer het er om te doen is, een hoogteverschil te

vinden tusschen twee punten, tusschen welke het terrein te geacciden-

teerd is, om er op te waterpassen, uitsluitend gelijktijdige weder-

keerige zenithsafstanden genomen moeten worden. Op Java was de

hoogtebepaling van ondergeschikt belang, en de verkregene resul-

taten, die ook door latere onderzoekingen bevestigd zijn, voor de

behoeften der topografie volkomen toereikende, maar er zijn, op andere

tijden en in andere wereldstreken, gevallen geweest, waar juist de

bepaling van een hoogteverschil de hoofdzaak was, en dit beo^insel

toch niet in acht genomen is.

Bij de geodesische bepaling van het hoogteverschil tusschen den

Atlantischen Oceaan en de Middellandsche Zee, die in de jaren 1825

tot 27 onder de leiding van den kolonel Coraboeuf werd uitgevoerd

werd alle zorg aan de triangulatie der op de toppen der Pyrenaeën

gekozene stations besteed ; ook werden de zenithsafstanden dikwijls

herhaald; er werden namelijk telkens met repetitiecirkels drie tot

vijf reeksen, ieder van tien herhalingen waargenomen; maar gelijk-

tijdige werden er niet geobserveerd, hoewel het dubbele personeel dit
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wel uitvoerbaar had gemaakt. Het resultaat liad bevredigender uit-

gevalleu kunnen zijn, als de leider der onderneming dit in acht ge-

nomen had. Er moet echter erkend worden, dat toen ter tijd de

aandacht nog niet op deze bijzonderheid gevestigd geworden was ^).

Een afzonderlijk hoofdstuk in het verslag nemen ook de, op een

53-tal punten bepaalde, kimduikingen in. Het bleek al spoedig, dat

deze bepalingen niet met de reeds vermelde konden wedijveren om

de hoogten boven middelzee te bepalen, zoodat zij bij onze hoogte-

bepalingen niet hebben medegestemd. Iets anders was het echter

om, gegeven zijnde de reeds bepaalde boogten van de 53 punten,

waar de kimduiking bepaald was geworden, te vinden, hoe toch,

met eene zekere nauwkeurigheid, de hoogte boven de zee berekend

kan worden, zoodra de kimduiking waargenomen is.

Ook dit vraagstuk gaf aanleiding tot allerlei onderzoek. De hoogte

kan uit eene Avaargenomene kimduiking d het best bepaald worden

door eene reeks, opklimmende naar de evene machten van tg^ d

;

evenwel bij de proef, om uit de waargenomene kimduikingen den

factor van fg^ d te bepalen, (waarvan de 5^ maal kleinere van ^^* f/

afhangt), bleek het, dat de lage stations in het algemeen door eene

dergelijke formule te hoog aangegeven werden, hetgeen volkomen

verklaard kon worden door de reeds vermelde omkeering der krom-

ming van den lichtstraal nabij de oppervlakte der zee.

Vervolgt men namelijk den lichtstraal van de zee af tot een ver

afgelegen bergtop, en neemt men aan, dat er dicht bij het zeevlak

eene ombuiging bestaat, dan is het licht in te zien, dat, zoo men
op een of ander punt van dienzelfden lichtstraal, door de kimduiking

de hoogte wil bepalen, op al deze punten de gemaakte fout dezelfde

is; zij bedraagt namelijk, zooals eene figuur dadelijk aantoont, zoo-

veel, als de naar den zeekant doorgetrokkene, naar de onderzijde

holle lichtstraal onder het zeeoppervlak daalt.

Door toepassing van de methode der kleinste vierkanten was het

gemakkelijk, zoowel deze zoogenaamde constante, als den coëfficiënt

van tg" dj en uit dezen weer den refractiefactor af te leiden.

Yoorloopig werd van de op elk station gevondene kimduikingen

eenvoudig het arithmetisch midden genomen; de 2*^*-' term, die fghl

1) Coraboeuf werd bijgestaan door den kapitein Peytier en de luitenants Hossard

en Testu ; om den arbeid te bespoedigen, verdeelde dit personeel zich in twee setjties

;

Peytier en Hossard maten de westelijke helft van den ketting driehoeken, van den

Atlantischen Oceaan tot aan de toppen Manpas en Crabrre, Coraboeuf en Testu de

oostelijke tot aan de Middellandsclie Zee.
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bevat, bleek voor hoogten beneden de 2000 meters verwaarloosd te

kunnen worden ; zoodat het vraagstuk herh'id werd tot het oplossen

van een stel van 53 vei'gelijkingen met twee onbekenden. Toen eenmaal

de coëfficiënt van fg'^d berekend was, kon de refractiefactor bepaald

worden ^), die op merkwaardige wijze overeenkwam met de vroeger

gevondene, en daarmede weer de coëfficiënt van fg'^d. Zoo werd dan

gevonden

h = (6,50546) t(fd — (5,82716) tghl — 2,475,

waar de getallen tusschen haakjes logarithmen zijn, en de eenheid

de meter is. De uit den eersten coëfficiënt afgeleide waarde van

den refractiefactor is 0,0692, terwijl de uit de wederkeerige zeniths-

afstanden gevondene waarde 0,068 bedroeg. Gaat men na, welke

verschillen in de waarde van dit getal gevonden werden, dan is de

overeenkomst meer dan voldoende.

liet kwam mij echter voor, dat het materiaal een nog meer in bijzon-

derheden afdalend onderzoek toeliet. Er was namelijk op hetzelfde

station meermalen, op verschillende uren van denzelfden dag, de

kimduiking gemeten, en het was dus de moeite waard, te onder-

zoeken, welken loop volgens die waargenomene kimduikingen de

refractiefactor gedurende de waarnemingsuren bezat. Het resultaat

wordt door eene grafische voorstelling op plaat II aangegeven. Alleen

te 11 uur geven beide methoden ongeveer dezelfde waarde, nl. 0,0680
;

docli voor en na den middag geeft de kimduiking eenen merkbaar

kleineren factor dan de zenithsafstanden tusschen de stations onderling.

Dezelfde plaat geeft, onderaan, in een kaartje, een overzicht van

de plaatsen, waar de kimduiking gemeten is. Men ziet daaruit, dat

die plaatsen over de zuidkust van Java vrij regelmatig verdeeld zijn,

even als aan het oostelijk gedeelte van de noordkust, maar tevens,

dat de kimduiking in verschillende richtingen van den horizon

gemeten zijn. Daar nu .de kromtestraal der aarde, en dus van den

oceaan, naar gelang van het azimuth verschilt, zoo was het aange-

wezen, bij deze behandeling <ler waargenomene kimduikingen daarop

te letten, en ze dus allen te herleiden tot b.v. kimduikingen bij een

gemiddelden kromtestraal.

Het speet mij zeer, niet op de getijden te kunnen letten. AYel zijn

deze voor een aantal plaatsen door onzen geachten Correspondent

1) De coëfficiënt vaii tg'^il a en den refractiefjictoi- X- noemende, heeft men namelijk

« = , en omgekeerd: / = V- .

2—4/.- = ' U
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Dr. J. P. VAN DER Stok. nan een nauwkeurig- onderzoek onder-

worpen, en liij heeft voor die plaatsen g-etij-tabelleii bekend o;ernaakt, ^)

maar deze vangen eerst bij het jaar 1891 aan, en het zou een zeer

omvangTijke arbeid geweest zijn, deze tabellen insgelijks voor het

tijdvak, dat de waarnemingen der kimduikingen omvat, (1865

—

1880), bij te rekenen, en door middel van de insgelijks door hem

geteekende lijnen van gelijk getij, den waterstand voor de waarne-

mingstijden af te leiden. Er kwam bij, dat noch de richting, noch in

vele gevallen het uur der waarnemingen in de boekjes was aange-

teekend, zoodat, omtrent beide, aannemelijke onderstellingen gemaakt

moesten worden ; wat de richting aangaat, w^erd aangenomen, dat de

kimduiking loodrecht op de kustlijn was gemeten, terwijl, wat het

uur der meting betrof, werd aangenomen, dat er sedert 's morgens

half zeven, waarop ondersteld kon worden, dat de horizontale metingen

werden aangevangen, voor elke hoi'izontale of veitikale hoekmeting

5 minuten verliepen.

Dit onderzoek gaf mij nog aanleiding, de volgende regels vast te

stellen, die in acht genomen zouden dienen te worden, in geval bij

eene volgende gelegenheid het voornemen mocht bestaan, een nader

onderzoek omtrent de kimduiking in te stellen.

1*^'. Bij elke waarneming der kimduiking moet de tijd aangetee-

kend, de barometer, thermometer en psychrometer afgelezen worden.

2". Herhaling o}) verschillende dagen is wenschelijk, om de toe-

vallige afwijkingen onschadelijk te maken, en buitengewone storingen

te ontdekken.

3". Is het aan te bevelen, de metingen in verschillende azimu-

then, bepaaldelijk, .als het mogelijk is, in den meridiaan en loodrecht

daarop te doen, om te onderzoeken, of het theoretisch bestaand ver-

schil in de kimduiking in beide richtingen, (dat tot ^iso 'V'an het

bedrag kan klimmen, dus voor 1" kimduiking tot 24",) door de

ervaring bevestigd wordt.

') Deze oiulerzoekingpii zijn tot iioü; toe iii 15 verliaiuleliiigen uitgegeven en wel

13 in liet Tijdschrift van het K. i. van Ingenieurs, Afdeeling Ned. Indië, ISUO

—

ISyc». De eerste verhandeling heeft tot titel: //de harmonische analyse der getijden,

toegepast op waarnemingen, te Tjihitjap verricht", de volgende alle: //Studiën over

getijden in den Indischen Archipel." 11 en III bevatten theoretische beschouwingen,

IV tot XIII de uitkomsten der harmonische analyse, toegepast op de in verschillende

deelen van den Üost-Indischen archipel door niareografen of getijdemeters aangege-

vene waterstanden. XIV (Statistiek) en XV (Voorspellingen) zijn in het Tijdschrift

der Kon. Natuurkundige Vereenigiug, Deel LVI, iu l89ü bekend gemaakt.
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4^. De standpunten moeten liefst zoo gekozen worden, dat de

waterstand door getijde-tabellen kan berekend worden.

Ik heb gemeend hen, die in het onderwerp belang stellen, geen

ondienst te doen met een historisch overzicht over de onderzoekingen,

die, van Jean Dominique Cassini af, over de nardsche refractie zijn

in het werk gesteld. Achtereenvolgens worden de bijdragen be-

schouwd, die Jean Dominique Cassini in 1661, Cesar FiiANgois

Cassini in 1742, Tobias Mayer in 1751, Lambert in 1759, Bou-

GUER in 1749, RoY en Mudge in 1787 tot 1799, Méchain en

Delambre in 1792 tot 1797, Yon Zach in 1795, Warren in 1804,

VON Lindenau in 1805, Tralies in 1806, Gauss in 1823, Wil-

helm Struve in 1826-27, Coraboeuf in 1827, Cacciatore in

1831, Bessel in 1834, Baeyer in 1835, Sabler en Sïruve in

1838, AïKiNSON in 1825, Denzler in 1842, Pilaar in 1846,

omtrent de waarde van den refractiefactor geleverd hebben, doch

daarna zijn ook de wel is waar minder talrijke, maar in gehalte

niet minder belangrijke theoretische beschouwingen van Laplace,

Baeyer, Babinet, Sawitsch, Bauernfeind, Lindhagen, Helmert,

JoRDAN en Walter beschouwd. Het hoofdstuk wordt besloten met

de vermelding van hot bedrag voor den refractiefactor, dat de heer

M. L. J. VAN A speren, op mijn voorstel uit de waarnemingen van

de Peruaansche Graadmetingscommissie van 1735 heeft afgeleid, en

eindelijk met eene opsomming van een aantal verhandelingen, die

nog sedert 1850 over de aardsche straalbuiging in verschillende

tijdschriften verschenen zijn.

Het tweede gedeelte van dit zesde deel bevat de bepalingen van

breedten en lengteverschillen, die zijn uitgevoerd om met de resul-

taten der triangulatie vergeleken te worden, teneinde daardoor een

denkbeeld te verkrijgen van de afwijkingen van het paslood door

plaatselijke aantrekking.

Op 63 stations waren breedtebepalingen door circummeridiaans-

zenithsafstanden uitgevoerd geworden. Voor de afleiding der breed-

ten uit deze waarnemingen was de kennis der declinaties der ge-

bruikte sterren een vereischte, en hoewel het meest allen sterren

uit den Nautical Almanac waren, die, wat de noordelijke sterren

aangaat, nagenoeg uitsluitend op bepalingen van Greenwich berus-

ten, werd het toch wenschelijk geacht, nog andere bepalingen te laten

medestemmen, te meer daar de declinaties van die zuidelijke sterren,

die te Greenwich niet konden bepaald worden, betrekkelijk zeer on-

zeker waren.
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Ook voor de azimuthbepalingeii, die, bij ontstentenis onzer Pool-

ster, naar de methode van Kaiser, gesohiedden door het verschil in

azimuth te meten tusschen sterren in het oosten of westen en een

of ander zichtbaar station, was de juiste kennis der declinaties der

gebruikte sterren van veel belang ; wel eens werden er sterren voor

gekozen, die ook voor de breedtebepalingen gediend hadden, maar

toch lagen bij de keuze der sterren andere overwegingen ten grond-

slag dan bij breedtebepalingen, en alle sterren die voor breedtebe-

palingen geschikt waren, waren het daarom niet voor azirauthbe-

paling. ^)

Wijlen Dr. N. M. Kam, die zich door zijne beide sterrelijsten

zoo zeer verdienstelijk gemaakt heeft, nam op mijn verzoek op zich,

do lijst der declinaties der gebruikte sterren af to leiden
;
de talrijke

sterrelijsten waaruit hij te putten had, konden hem uit de bibliotheek

der Utrechtsclie Sterrewacht verstrekt worden, en met zeer veel toe-

wijding bracht hij, met inachtneming der systematische verschillen

der sterrelijsten, de taak, die hij op zich genomen had, ten einde.

Ik moet hier bijvoegen, dat, toen Kam dezen arbeid ondernam, het

nog niet in het vooruitzicht lag, dat Auwers, te Berlijn, een der-

gelijken arbeid zou ondernemen.

Noch voor de brecdtebepalingen, noch voor de azimuthbepalingen

werd het noodig geacht, ook de rechte klimmingen der sterren aan

zulk een streng onderzoek te onderwerpen. Bij de breedtebepalingen

toch werd eeue kleine fout in de r. kl. geheel door de circummeri-

daans-waarnemingcn geëlimineerd, bij de azimuthhepalingen die op

20 stations zijn uitgevoerd, was de invloed van zulk eene fout of in

het gunstigste geval gelijk nul, of anders toch altijd zoo gering, dat

') ]^ij (Ie breedteljepaliiioen werden nnmelijk, zooveel mof^elijk ten noorden en ten

zuiden van liet zenitli eenige sterren gebruikt, gewoonlijk vier, die op 20° of meer

van het zenitli af culmineerden ; het voorschrift was, deze zoo te kiezen, dat de som

der zenithsafstanden aan beide zijden van het zenith omtrent gelijk was; terwijl bij

de bepaling van een azimuth voornamelijk naar sterren moest omgezien worden, die

bij geringe hoogte zoo weinig mogelijk in azimuth veranderden. Kaiser had daarom,

in zijne verhandeling over de sterrekundige plaatsbepaling in den Oost-Indischen Archi-

pel, voorgesteld, er sterren voor te kiezen, die op ongeveer 10 tot 30° hoogte, in of

nabij het oosten of westen zouden staan.

De voorkeur verdienden dus die sterren die zich recht op of neer bewogen, astro-

nomisch uitgedrukt, waarvan de pt rallaktische hoek = 90° was, hetgeen alleen moge-

lijk is, als de zuiderdeclinatie der ster grooter dan de breedte der plaats is;

maar ook zonder dat eene dergelijke ster zich op dit gunstigste punt bevindt, heeft

toch, als zij slechts niet hooger dan oO° staat, eene mogelijke onzekerheid der tijds-

bepaling, zoowel als der breedte, slechts een zeer geringeu invloed op het azimuth.
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zonder bezwtuir de rechte klimmingeu uit deii Nautieal Almanac

gebruikt konden worden.

Dat echter eene zorgvuhlig-e bepaling' der deelinaties niet nutteloos

was, kan daaruit blijken, dat. om een paar voorbeelden te noemen,

de verbetering der declinatie van a Andromedae in den Nautieal

Almanac van 1854— 0",86, in dien van 1871 + 0",03 beliep, die

van de declinatie van y Pegasi in 1876, 78 en 79 + O", 7, die van

e Leporis van 1871 tot 1880 nagenoeg eene sekunde was, die van

de deel. van Sirius van + 1",30 tot — 1",89, die van de deel. van

Procyon van — O",55 tot -j- 1",58 varieerde, enz. enz.

Ook met hetgeen nu verder volgen moest, namelijk eene afleiding

van de definitieve breedten uit de waargenomenc, en tot den meridiaan

herleide zenithsafstanden, met in achtneming van de buiging der

kijkers, belastte zich Dr. Kam ^).

Het doel nu van deze breedtebepalingen is geweest, om de ver-

schillen te vinden tusschen de astronomische en de geodesische breedten.

Deze toch worden toegeschreven aan afwijkingen van de richting

der aantrekkingskracht der aarde van de normaal op het aangenomen
ellipsoïdisch oppervlak, waarop het geheele driehoekennet is gepro-

jecteerd gedacht. In het hoogduitsch worden die verschillen dan

ook „Lothabweichung" genoemd, waarvoor eene ondubbelzinnige

hoUandsche uitdrukking mijns inziens alleen „afwijking van het

paslood" of „pasloodafwijking" heeten mag. Zij wordt toegeschreven

hetzij aan de sterkere aantrekking door bergen of zware ondergrondsche

massaas, hetzij aan de zwakkere aantrekking van minder zware

massaas aan de tegenovergestelde zijde. Welke van deze twee oor-

zaken de ware is, kan met meer of min waarschijnlijkheid uitge-

maakt worden door de meting der zwaartekracht door middel van
slingerproeven.

De gevondene afwijkingen zijn op eene afzonderlijke kaart gra-

fisch voorgesteld; zij zijn op plaat IV ^) aangeduid door pijltjes, die

^) Tevens werd onderzocht in hoeverre deze definitieve breedten gewijzigd zouden
worden, A, indien de buiging v:iii don kijker niet voor eiken nacht afzonderlijk be-

paald en in rekening gebracht werd, maar telkens die waarde voor de buiging werd
aangenomen, die voor hetzelfde instrument voor een geheel tijdvak kon worden afge-

leid; B, indien die buiging geheel en al = O gesteld en dus eenvoudig het arith-

metisch midden van al de bepalingen als detinitief resultaat aangenomen werd. Het
is daarbij gebleken, dat door de doelmatige keuze der sterren, ter weerszijden van het
zeuith, de verschillen slechts uiterst gering zijn, en in verreweg de meeste gevallen
nog geen tiende deel eeuer sekonde bereiken.

-) Daar de steen, waarop deze phiat gegraveerd was, nog niet uitgeslepen was, kon
deze nog bij dit verslag gevoegd worden.
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naar het noorden of zuiden gericht zijn, naarmate de richting- der

aantrekking; hierbij dient dus in het oog gehouden dat, als het pijltje

naar het noorden gericht is, de astronomische waarnemingen eene

grootere zuiderbreedte hebben aangewezen dan de geodesische.

Hoewel het nu niet te ontkennen valt, dat de aantrekking, door

het bergachtige land duidelijk aangewezen is, — immers aan de

zuidkust wijzen alle pijltjes naar het noorden, en aan de noordkust

bijna alle naar het zuiden — zoo komen er toch zonderlinge onre-

gelmatigheden voor den dag. Hoewel b.v. zeven punten in en nabij

Semarang gelegen, eene aantrekking naar het zuiden aantoonen, vindt

men te Genoek aan de noordpunt van Djepara zeer weinig of geene

aantrekking, niettegenstaande het Moeria gebergte eene sterke aan-

trekking zou doen verwachten. Verder vertoonen verscheidene pun-

ten aan de noordkust, Anjei', Gedé, Batavia, Pakis, Indramajoe,

Boetak (in Rcmbang) nagenoeg geene aantrekking, hetgeen met den

grooten afstand van hooge bergen goed te rijmen is, terwijl daar-

entegen de enorme afwijkingen, 37" in Poelo Tindjil en 26",5 in

Poo-or II, aan de zuidkust opmerkelijk zijn. Zoekt men hiervan eene

verklaring dan is die wel te vinden, al is het niet door eene aan-

trekking van een hoogen berg in het binnenland, dan toch door een

te kort in aantrekking aan de zuidzijde door den diepen Indischen

Oceaan. Maar dan is weer zonderling de aantrekking naar het zui-

den te Patjarloewong, terwijl or zuidwaarts van dit punt geene

aanzienlijke hoogte aanwezig is, en liet nabijgelegene Pliken reeds

duidelijk de blijken draagt van de aantrekking van de ten noorden

gelegenen Slamat. Ook treft ons de naar het zuiden gerichte pijl

te Magetan, terwijl de machtige Lawoe zich zeer nabij in noordoos-

telijke richting verheft.

Er zouden nog meer opmerkingen betreffende de richtingen en

lengten der pijltjes op deze kaart te maken zijn, maar wij zullen

het hierbij laten. In alle geval geloof ik, dat de gevolgtrekking voor

de hand ligt, dat de bepaling der afwijkingen van het paslood, zoo

als die door de volbrachte breedtebepalingen gegeven zijn, het ver-

langen opwekken, dat zij nog in veel grootere mate bepaald worden.

Wil men de studie der pasloodafwijkingen aan het trianguleeren

verbinden, dan is het gewenscht, op elk station eene breedtebepa-

liug uit te voeren ;
het is daarbij volstrekt niet noodig, eene zeer

hooo-e nauwkeurigheid te bereiken, en eene enkele reeks van b.v.

acht circummeridiaans-zenithsafstanden van eene ster ten zuiden van

het zenith, en een gelijk aantal van eene ster op nagenoeg denzelfden

afstand ten noorden van het zenith, zou voldoende zijn. Indien ik

opnieuw onder mijne leiding eene triangulatie van Java of een der-
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gelijk bergachtig land zou moeten laten uitvoeren, dan zou ik voor-

zeker eer deze, dan de nu feitelijk gevolgde wijze van handelen ver-

kiezen. Bovendien zou elke berg een ruim veld van onderzoek aan-

bieden, en zou het zeker tot verrassende resultaten kunnen leiden,

indien in het geheele gebied van een Javaschen vulkaan, een onbe-

krompen aantal metingen der pasloodafwijking en der zwaartekracht

werd uitgevoerd.

Ook de afwijkingen der astronomische azimuthen van de geo-

desisohe kunnen, zoo als YvoN Villarceau heeft aangetoond, in af-

wijkingen der lengten worden omgezet; ongelukkig moeten zij daar-

toe met de cosecans van de breedte vermenigvuldigd worden, een

factor, die voor de 20 stations, waar azimuthen bepaald waren, eene

gemiddelde waarde van meer dan 8 eenheden had ; bovendien waren

de bedoelde verschillen te veel afhankelijk van opeenhooping van

de onvermijdelijke fouten, die bij de horizontale metingen gemaakt

werden. De resultaten van dit onderzoek waren dus niet te ver-

trouwen. Zij gaven, hetgeen niet te verwonderen is, onwaarschijnlijk

groote afwijkingen in lengte.

Veel kleiner waren die, welke verkregen werden, door die lengte-

verschillen aan de triangulatie te toetsen, welke reeds in de jaren

1859— 63, nog vóór de hervatting der gestaakte triangulatie, door

mij en de assistenten Jaeger en Voswinkel Dorselen, door mid-

del van den electrischen telegraaf bepaald zijn geworden. Onze stand-

punten vielen wel niet met de triangulatiestations samen, maar de

relatieve liggingen zijn later bepaald en in rekening gebracht ge-

worden. Hoewel slechts acht in aantal, hebben zij toch in het alge-

meen de aantrekking door het land waarschijnlijk gemaakt.

Utrecht, 19 Februari 1901.

Sterrenkunde. — De Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen
brengt het rapport uit van de Commissie van voorbereiding der

waarnemingen van de totale zonsverduistering op 18 Mei 1901.

In de vergadering van 27 Mei 1899 werd door de Akademie eene

commissie benoemd ter voorbereiding van eene Nedcrlandsche expe-

ditie voor de waarneming van de totale zoneclips op 18 Mei
1901, die bijna alleen in onze Oost-Indische bezittingen zal zichtbaar

zijn. Deze eclips is van buitengewoon gewicht door haar langen duur,

in de centnile lijn op de AVestkust van Siimatra eV'o min. en oj) de

Oostkust van Borneo 5V2 min-, waardoor de waarnemingen grooter in
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aantal en nauwkeuriger kunnen zijn. Op de photogTaphische platen zal

vermoedelijk ook de aanwijzing verkregen worden van bizonderlieden,

waarvan bij vorige eclipsen, tengevolge van den korten tijd van bloot-

stelling gepaard met de geringe sterkte van het inwerkende licht,

niets of slechts zeer weinig bespeurd was.

Be voorbcreidingscommisslën in Nederland en Nederlandsch-Indlè.

De bovengenoemde commissie, gevormd uit leden door de Akademie

aangewezen en eenige andere personen buiten de Akademie, bestond

uit de Heeren J. A. C. Oüdemans, J. C. Kapteyn, AV. H. Julius,

E. F. VAN DE Sande Bakhuyzen, J. P. van der Stok, A. A.

Nyland, J. H. Wilterdink en H. G. van de Sande Bakhuyzen.

Het was echter van groot belang dat naast deze ook in Nederlandsch-

Indic eene commissie van voorbereiding werkzaam was, en de Indi-

sche regeering heeft dan ook, ten gevolge van eene briefwisseling

met den Minister van Koloniën, het bestuur van de Natuurkundige

Vereeniging in Nederlandsch-Indic verzocht de voorbereiding der

waarneming op zich te nemen. Het bestuur benoemde voor dat doel

eene commissie bestaande uit haren Voorzitter, onzen correspondent,

J. J. A. Muller, Majoor der Genie bij de Generale staf, chef der

triangulatie van Sumatra, Dr. S. Figee, waarnemend directeur van

het Kon. magnetisch en meteorologisch Observatorium te Batavia

en A. C. Zeeman, Inspecteur over de Gouvernements-Marine, de

bebakening, de kustverlichting en het loodswezen.

Het doel der beide commissiën, tusschen welke zooveel mogelijk

samenwerking bestond, was tweeledig, in de eerste plaats het voor-

bereiden eener Nederlandsche expeditie voor de waarneming van het

belangrijke verschijnsel, in de tweede plaats het bijeenbrengen van

gegevens ten einde inlichtingen te kunnen verschaffen aan vreemde

sterrenkundigen welke zich voor de waarneming van de zoneclips

naar Indië wilden begeven.

Geldelijke steun.

Ten einde het uitzenden eener expeditie mogelijk te maken was

eene groote geldsom noodig, zooNvel voor den aankoop der instru-

menten en voor het bekostigen van de reis der waarnemers naar en

van hun verblijf in Indië, alsook om enkele leden der expeditie in de

gelegenheid te stellen deel te nemen aan de waarneming van de

totale zonsverduistering op 28 Mei 1900, en eenige buitenlandsche
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sterrenwachten te bezoeken teneinde zieh beter voor te bereiden voor

de taak die hen wachtte.

Reeds vóór de samenstelling der commissie was door de bemoeiin-

gen van den Heer Nyland door bijdragen van enkele bizondere

personen eene belangrijke som voor dit doel bijeengebracht. Deze som

die, hoe aanzienlijk, niet toereikend was voor ons doel is later aanmer-

kelijk vergroot, in de eerste plaats door de gunstige beschikking d<'r

Nederlandsch-Tndische regeering, die op het verzoek van de Konink-

lijke Natuurkundige Vereeniging in Nederl. Indiü de som, welke

jaarlijks op de begrooting voor wetenschappelijke reizen is uitge-

trokken, bestemd heeft voor de Nederlandsche zoneclips-expeditie, e a

vervolgens door de bijdragen welke Zijne Excellentie de Minister

van Binnenl. Zaken in 1900 ter beschikking van de commissie heelt

gesteld en die welke, naar wij verwachten, ook in dit jaar ons zal

verleend worden.

De Ilollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, het

Provinciaal Utrechtsch Genootschap en de Koninkl. Natuurkundige

Vereeniging te Batavia hebben ons eveneens belangrijke bijdragen

doen toekomen, doch vooral mogen wij op het verblijdende feit wijzen,

dat verschillende particulieren, ook na de bijdragen die wij al in

den aanvang hadden ontvangen, niet geaarzeld hebbeu ons op de

meest onbekrompen wijze geldelijk te steunen,

Eene belangrijke bijdrage mocht de Commissie nog ontvangen van

de Indische regeering, die 30 stel van 27 kaarten van verschillenden

deelen van Snmatra en Boriieo kosteloos ter beschikking van d»;

Kon. Natuurkundige Vereeniging te Batavia stelde. Ten slotte ver-

meld ik nog den steun van de stoom vaartmaatschappij Nederland,

welke voor de leden der expeditie en hunne bagage eene reductie op

de reiskosten heeft toegestaan, en zeer veel heeft gedaan om d(3

verzending der instrumenten veiliger en gemakkelijker te maken.

Sanieiidelliny der expeditie.

Toen het ons bleek, dat de financiën de uitrusting eener expeditie

mogelijk maakten, was een der hoofdzaken geschikte personen voor

het volbrengen der waarnemingen te vinden. De commissie had het

geluk dat twee harer leden de Heer J. H. Wilïerdink, lector en

observator te Leiden en de Hoogleeraar A. A. Nyland uit Utrecht

deze taak op zich wilden nemen, terwijl de Heer J. J. A. Muller
in Indië zich bereid verklaarde als chef der expeditie te willen op-

treden. Zijne wetenschappelijke bekwaamheden en zijne grondige

bekendheid vooral met het Westelijk deel van Sumatra, waarvan de

36
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triangulatie voor het grootste deel onder zijne leiding is uitgevoerd,

maakt do medewerking van den Heer Muller voor het welslagen

onzer expeditie van groot gewicht. Toen het later nog wenschelijk

bleek, dat met het oog op de te volbrengen spektroskopische en pola-

rimetrische waarnemingen een physicus de expeditie zou vergezellen,

hadden wqj het geluk ons medelid W. H. JuLius bereid te vinden

aan den tocht deel te nemen.

De Heer Muller deelde ons mede, dat de Kapitein AVacker te

Batavia die bij de triangulatie van Sumatra is werkzaam geweest,

Dr. FiGEE waarnemend directeur en Dr. v. Bemmelen, waarnemend

onderdirecteur van het meteorologisch observatorium, zich bij de

Nederlandsche expeditie zullen aansluiten, waardoor eene belangrijke

versterking van het waarnemend personeel is verkregen. Verder

hopen wij in Indië ook de hulp en medewerking te ontvangen van

eenige officieren der generale staf en van de officieren en de bemanning

van een oorlogschip, hetgeen, in gevolge de gunstige beschikking

van den commandant der zeemacht, zich vermoedelijk tijdens de

eclips m de nabijheid der door de commissie gekozen waarnemings-

plaats zal bevinden.

Aard der loaarnemingen en instrumenten.

De waarnemingen welke de leden der expeditie zich voorstellen

te volbrengen zijn:

1. Photographische afbeeldingen der corona.

2. Spektroskopische waarnemingen der corona.

3. Spektroskopische waarnemingen van den lichten rand in de

onmiddellijke nabijheid van de zon.

4. Bepalingen van de polarisatie van verschillende deelen der

corona.

5. Bepaling van de warmtestraling der corona.

6. Bepaling van de lichtintensiteit der corona.

7. Waarneming van de schaduwbanden.

8. Bepaling van den electrischen toestand der lucht tijdens de

verduistering.

9. Waarnemingen van het aardmagnetisme.

10. Waarnemingen van temperatuur, luchtdruk en windkracht.

Voor deze waarnemingen zijn de volgende instrumenten bestemd.
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I. PJiotographische afheeldingen der corona.

Daar de intensiteit van het licht van de deelen der corona op

grootere en kleinere afstanden van den zonnerand zeer verschillend

is, is het niet mogelijk op de gewone wijze een photographisch beeld

te verkrijgen, waarop alle deelen gelijkelijk zichtbaar zijn. Zoo op

de photographische plaat de corona dicht bij den zonnerand duidelijke

bizonderheden vertoont, zal zij op grooter afstand van de zon geene

zichtbare werking op de gevoelige laag hebben uitgeoefend, en zoo

die meer verwijderde deelen een zichtbaar beeld op de plaat hebben

gevormd, zullen de deelen dicht bij den zonnerand de plaat geheel

verbrand hebben. Om deze reden heeft men besloten een aantal

verschillende photographische toestellen te gebruiken: a, met groote

brandpuntsafstanden en een daarmede gepaard gaande kleine waarde

voor de verhouding tusschen de objectief- opening en den brandpunts-

afstand, waardoor de beelden groot doch lichtzwak worden en welke dus

geschikt zijn voor de afbeelding van de lichtsterke deelen der corona

;

6, met korte brandpuntsafstanden en eene betrekkelijk groote opening

van het objectief, waardoor kleine maar zeer lichtsterke beelden

worden verkregen, die dus de uiterste deelen van de corona duidelijk

zullen doen zien; en eindelijk: c, een photographische kijker met

eere inrichting volgens Burckhalter, waarbij een eigenaardig ge-

vormd scherm, hetgeen dicht voor de gevoelige plaat met groote

snelheid roteert, eene kunstmatige verzwakking van het licht der

coronadeelen nabij den zonnerand teweegbrengt. Op deze wijze wordt

van een zeer groot gedeelte van de corona een duidelijk photo-

graphisch beeld gevormd.

Die photographische toestellen zijn

:

I. Een photographisch objectief door de sterrenwacht te Washing-

ton ter leen gegeven, met een brandpuntsafstand van ongeveer 12

meter en eene opening van omstreeks 12 centimeter. De verhouding

van beide is 1 : 92 en de middelliju van het zonnebeeld ongeveer 11,5

centimeter.

Door een koker van hout en doek, die het zijdelingsche licht

afhoudt, is het op een pijler vast opgestelde objectief verbonden

met den plaathouder die eveneens een onveranderlijken stand heeft.

Een spiegel zendt het zonlicht door het objectief in dien kijker.

II. Een photographisch objectief van Steinheil, toebehoorende aan

de sterrenwacht te Utrecht, met een brandpuntsafstand van 3,45

meter en eene opening van 27 centimeter, derhalve met eene ver-

houding van 1 : 12,8, gevende een zonnebeeld van 3,2 centimeter.

36*
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Voor dit objectief is een ijzeren buis geconstrueerd die bevestigd is

aan een parallactischen voet van de Leidsche sterrenwacht, v^elke door

middel van een uurwerk de dagelijksche beweging van den hemel

volgt. Ten gebruike bij dit objectief zijn drie van de bovengenoemde

toestellen van Burckhalter volgens opgave van den Heer Nyland
geconstrueerd (voor ellie gevoelige plaat een), waarvan de assen door

openingen in do gevoelige platen door middel van een uurwerk in

snelle wenteling worden gebracht. De Heer Nyland heeft ook voor

den langen kijker van 12 meter brandpuntsafstand een dergelijk

draaiend scherm van Burckhalter doen vervaardigen.

III. Een photographisch objectief van Dallmeijer ter leen ont-

vangen van Teylers Genootschap, met een brandpuntsafstand van 1,52

meter en eene opening van 10,8 centimeter, gevende eene verhou-

ding van 1:14 on een zonnebeeld van 1,4 centimeter.

IV. Een photographisch dubbel-objectief van Voigïlander und

SoHN, met een brandpuntsafstand van 0,87 meter on eene opening

van 10,8 centimeter, met eene verhouding van 1:8 en gevende een

zonnebeeld van 8 millimeter middellijn.

V. Een photographisch dubbel-objectief van Voigtlander, hebbende

een brandpuntsafstand van 0,38 meter en eene opening van 10,8

centimeter, met eene verhouding 1 : 3,5 en een zonnebeeld van 3,5

millimeter. Voor elk der drie laatste objectieven zijn houten buizen

van teakhout vervaardigd, wTlke aan de andere uiteinden de houten

plaathouders dragen.

VI. Eene reis-camera met de achterlens van een collinear

objectief van Voigtlander, hebbende een brandpuntsafstand van

0,35 meter en eene opening van 35 millimeter, die vermoedelijk door

een diaphragma zal verkleind worden. Het zonnebeeld heeft eene

middellijn van 3,3 millimeter.

De vier laatste photographische toestellen zullen bij de waarne-

ming gezamenlijk worden bevestigd aan een vierkanten houten ko-

ker, aan de uiteinden voorzien van stalen op kogels loopeude assen

waardoor eene zeer zachte beweo^ino- wordt verkreg-en.

Aan het uiteinde van dien koker is loodrecht daarop een houten

sector van ruim 2,7 meter straal bevestigd, over welks omtrek een

koord wordt geslagen dat door middel van een uurwerk den koker

met de snelheid van de dagelijksche beweging rondvoert. Zoo de

kokeras volgens de hemelas is gericht en de daaraan bevestigde pho-

tographietoestellen op de zon zijn ingesteld, blijven zij door die be-

weging steeds daarop gericht.
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II en IIT. Specfroshoinsche ivaarnemingen.

Voor dit doel zullen gebruikt worden vier spectrografen waar-

door het spectrum gephotographeerd wordt, en een visueele spec-

troskoop.

Een dezer spectrografen is eene zoogenaamde prisma-camera van

CooKE, bestaande uit een gewone pliotographietoestel met een objectief,

Cooke's triplet, zoowel voor photographische als voor visueele stralen

geachromatiseerd, van 16,2 centimeter opening en 2,60 meter brand-

puntsafstand, voor welks objectief geplaatst zijn twee prisma's met

een brekenden hoek van 45°, die de volle opening van het objectief

bedekken.

Wanneer deze toestel op de geheel verduisterde zon wordt gericht,

verkrijgt men dus op de gevoelige plaat eene reeks van beelden van

de corona, en van den, de zonneschijf onmiddellijk omgevende, lichtring,

met de verschillende kleuren welke in de corona en in die lichtrinc

voorkomen. De grootte en gedaante van deze verschillende beelden,

wier aantal zeer aanzienlijk zal zijn, geeft duidelijk aan waar zich

de stoffen bevinden wier licht tot de vorming van die beelden aan-

leiding geeft. Uit hunne onderlinge ligging zal men ook de breek-

baarheid van die verschillende lichtsoorten kunnen bepalen, hoewel

de nauwkeurigheid van deze bepaling vermoedelijk minder groot zal

zijn dan de nauwkeurigheid der brekings-indices uit de meting der

spectra met behulp der spleetspectrografen verkregen.

De tweede spectraalinrichting is een spleetspectograaf, waarvan de

constructie, in overleg met Prof. Scheiner uit Potsdam, door den heer

WiLTERDiNK bepaald is en die door den heer Toepfer te Potsdam

is vervaardigd.

De lens, welke het zonnebeeld op de spleet vormt, is een photo-

graphisch dubbel-objectief van Voigtlander van ruim 10 centimeter

opening en 38 cm. brandpuntsafstand; als coUimator- en camera-

objectieven dienen twee photographische dubbel-objectieven van 36

millimeter opening en 13 centimeter brandpuntsafstand van Zeiss.

De dispersie wordt verkregen door twee groote Kutherfurd prisma's

met zijvlakken van 60 millimeter breedte en 38 millimeter hooo-te

van C. A Steiniieil te Munchen.

Deze spectrograaf zal dienen voor de algemeene opname van het

coronaspectrum en van het spectrum van de bovenste doelen van den
photospheer, den zoogenaamden flash.

Door nauwkeurige uitmeting van dit coronaspectrum zal vermoe-

delijk de onzekerheid kunnen worden opgeheven, welke nog altijd

in de breekbaarheid van het coronalicht bestaat. Vervolgens hopen



( 55Ö )

Wij, door het spectrum van den lichtring onmiddellijk rond de Zoü,

ook iets naders omtrent de oorzaak van dit lichtte weten te komen.

De hypothese door ons medelid W. H. JuLius ontwikkeld in zijne

belangrijke mededeeling in de vergadering van 24 Februari 1900

dat dit licht (flash) door eene abnormale dispersie van het gewone

zonlicht zou ontstaan, heeft door de onderzoekingen van WüOD van

de Wisconsin Universiteit nieuwen steun gekregen. De bepaling van

de brekings-indices der verschillende lijnen in het spectrum van dien

lichtring zal vermoedelijk eene belangrijke bijdrage voor de beoor-

deeling van de juistheid dezer hypothese opleveren.

De genoemde lichtring vertoont zich onmiddellijk na den aanvang

der totaliteit en blijft, daar hij eene zeer geringe hoogte heeft, in de

centrale lijn slechts zeer kort, een enkele seconde, zichtbaar. Om
nu eene photograpliische afbeelding van dit spectrum te verkrijgen,

terwijl het berekende tijdstip zijner verschijning verschillende secun-

den onjuist kan zijn, zal de gevoelige plaat reeds eenigen tijd vóór

den aanvang der totaliteit worden blootgesteld en door een drijfwerk,

toebehoorende aan de ütrechtsche sterrenwacht, langzaam worden

voortbewogen tot eenige secunden na het begin der totaliteit. Op
de plaat zullen dan naast elkander voorkomen het gewoon zonne-

spectrum en het spectrum van den lichtring met zijne heldere lijnen.

Dit aan elkander grenzen der beide spectra heeft het voordeel

dat de plaatsen der donkere en lichte lijnen in beide gemakkelijk

kunnen vergeleken worden.

Een tweede spleetspectrograaf, eveneens volgens het plan van den

heer Wilterdink door Toepfer vervaardigd, heeft een grooter dis-

persie-vermogen dan de vooigaande.

Het zonnebeeld wordt op de spleet gevormd door een photogra-

phisch dubbel-objectief van 8 centimeter opening en 61 cm. brand-

puntsafstand, terwijl twee photographische dubbel-objectieven van 5,5

centimeter opening en 42 centimeter brandpuntsafstand, evenals het

eerste van Voigtlander, als collimator- en camera-objectieven dienst

doen. De dispersie wordt verkregen door drie groote Rutherfurd

prisma's door Steinheil vervaardigd, waarvan de zijvlakken 60 mil-

limeter breed en 55 millimeter hoog zijn.

Men stelt zich voor hiermede zoo mogelijk de beweging van de

deeltjes w^elke de corona samenstellen te bepalen, en wel door de ver-

gelijking van de spectra der corona aan beide zijden van de zon

daar ter plaatse, waar men de grootste snelheid der deeltjes in de

richting naar en van de aarde te verwachten heeft.

De spectrograaf zal zoo worden gesteld dat het centrum van het

zonnebeeld op het midden van de spleet valt, en daar de spleet veel



( 551 )

langer is dan de middellijn van het zonnebeeld, zal men op de ge-

voelige plaat de spectra verkrijgen van de beide deelen der corona,

die aan beide zijden van de zon zijn gelegen.

Ten einde den onderlingen stand te bepalen van de overeenkom-

stige lijnen in die beide spectra, welke op de plaat op een tamelijk

groeten afstand van elkander verwijderd zijn, zal men in de tus-

schenruimte een vergelijkingsspectrum vormen van ijzer, door vóór de

spleetopening tusschen een paar ijzer-electroden electrische vonken te

laten overspringen.

Eene vierde spectrograpbische inrichting, bepaaldelijk dienende om
het zooeven genoemde lichte lijnenspectram van den zonsrand nog beter

te bestudeeren, is gevormd door een difFractiespiegel vanRowLAND;
het tralierooster is 57 bij 95 millimeter groot en bevat 14438 lijnen

per Eng. duim
;
daar tegenover is gesteld een photographisch objectief

van 62 millimeter opening en 1.00 meter brandpuntsafstand. Men stelt

zich voor, dit instrument op te stellen in een punt dicht bij de grens

van de totaliteitszone, omdat aldaar de rand van de maan aan het

uiteinde van de zonsmiddellijn, loodrecht op de richting van de maans-

beweging, rakelings langs den zonnerand voortbeweegt, waardoor de tijd

gedurende welke het lichte lijuen-spectrum zal zichtbaar zijn veel

langer zal duren dan in de centrale lijn.

Eindelijk zal men nog visueele waarnemingen kunnen volbrengen

met een vijfde spectraalapparaat namelijk een sterk dispergeerende

spleet-spectroskoop van de Ütrechtsche sterrenwacht, bij welke het

beeld van de zon op de spleetopening zal gevormd worden door een

objectief van Steinheil van 10,8 centimeter middellijn, met een

brandpuntsafstand van 0,864 meter.

Al deze spectraal toestellen zullen gebruikt worden bij eene onver-

anderde in valsrichting van het zonlicht, hetgeen daartoe door verzil-

verde glasspiegels in de gewenschte richting wordt gezonden. Daar

de zon zich tijdens de waarneming verplaatst, is het noodig dat de

spiegels eene beweging hebben waardoor de gereflecteerde straal eene

onveranderde richting behoudt.

Bij RowLANDs' difFractiespiegel zal dit verkregen worden door

een coelostaat met spiegel van Steinheil van 10,8 centimeter

middellijn, toebehoorende aan de ütrechtsche sterrenwacht; bij de

prisma-camera, de beide spleetspectrografen en de visueele spectros-

koop wordt het licht in de gewenschte richting gezonden door twee

siderostaten, vervaardigd door Gautier te Parijs.

Deze bestaan elk uit eene as, in de richting van de hemelas

opgesteld, welke door een uurwerk in juist 24 uur eens wordt rond-

gedraaid ; aan elk der beide uiteinden van die as is een spiegel
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bevestigd, en wanneer deze eenmaal zoo gesteld is dat hij het licht

van oen bepaald punt van den zonnerand naar een der volgens de

hemelas opgestelde spectraalapparaten zendt, zal die teruggekaatste

bundel eene onveranderde richting behouden.

Het is echter alleen deze lichtbundel die eene onveranderde rich-

ting heeft, en die dus een beeld vormt dat zich niet verplaatst

;

de teruggekaatste beelden van al de andere punten zullen zeer

langzaam rondom het beeld van dat vaste punt draaien.

Voor de waarneming van het spectrum heeft deze kleine beweging

geen bezwaar, zij zou echter wel bezwaar opleveren indien men het

aldus teruggekaatste beeld op eene gevoelige plaat liet vallen ten

einde eene photographische afbeelding te verkrijgen
; door de bewe-

ging zou de scherpte daarvan verloren gaan. Wenscht men werkelijk

een stilstaand teruggekaatst beeld te verkrijgen, zooals o.a. noodig

is voor het photographeer(>n van de corona met den vroeger ver-

melden horizontaal opgestelden langen kijker van 12 meter brand-

))untsafstand, zoo moet de terugkaatsing op andere wijze geschieden.

Zeer geschikt is daarvoor de coelostaat van Lippman, bij welke

toestel de s})iegel, evenwijdig aan de hemelas, bevestigd is aan eene

metalen as die in de richting van de hemelas is opgesteld en in 48

uur eenmaal in de rondte draait. Volgens de opgave van den Heer

AViLTERDiNK heeft Gautier te Parijs op eenvoudige wijze aan een

zijner siderostaten zulk een coelostaat verbonden, en tegenover diens

spiegel zal het objectief van den langen kijker worden geplaatst.

IV. Bepaling van de polarisafle der rorona.

Als doel van de polarisatiemetingen heeft de Heer JuLius zich

voorgesteld, voor een zoo groot mogelijk aantal goed bepaalde

plaatsen van de corona te meten, hoeveel procent van het licht

gepolariseerd is.

Het gebruik van een spiegel moest om begrijpelijke redenen liefst

vermeden worden ; daarom werd een parallactisch op te stellen kijker

van Steinheil—Schröder (toebehoorende aan de sterrenwacht te

Leiden) voor deze metingen ingericht. Het objectief heeft 10,8 cm.

middellijn en 275 cm. brandpuntsafstand
;
het maansbeeld heeft dus

eene middellija van ongeveer 2,5 cm. Door een helper zal tijdens

de waarnemingen het middelpunt van het maansbeeld in de optische

as van den kijker worden gehouden met behulp van een zoeker

en van een stangenstelsel, dat de bewegingen van het oculaireinde

bestuurt. Het oculair van den kijker is vervangen door een ge-

wij'/igden polarimeter van CouKU, die zóó aan het einde der buis
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bevestigd is, dat de diaphragma-opening (een vierkantje van 1 mm.
zijde, v/aarvan de polari meter een dubbel beeld vormt) zich bevindt

in het hoofdbrandvlak. De geheelc polarimeter kan nu ten eerste op

eene slede radiaal in het beeldvlak worden verschoven, zoodat het

diaphragma op willekeurigen afstand buiten de as van den kijker

komt, en ten tweede gedraaid worden om de kijker-as. Voerstraal

en positiehoek van ieder gekozen punt der corona zijn af te lezen.

Om de voor polarisatiemeting meest geschikte plaatsen der corona

te kunnen uitkiezen, is eene zoodanige inrichting aangebracht, dat

met een snellen handgreep de kleine diaphragma-opening vervangen

kan worden door een vrij gezichtsveld, waarin een op glas gegra-

veerd vierkantje van 1 mm^. de juiste plaats aanwijst, die straks

wederom door de diaphragma-opening zal worden ingenomen. Is de

plaats gekozen, dan wordt, terwijl een helper de positie daarvan

afleest en noteert, de analysator ingesteld op gelijke lichtsterkte der

beide beelden. Uit den stand van den analysator kan dan worden

afgeleid, welk gedeelte van het licht gepolariseerd was.

De polarimeter met toebehooren is vervaardigd in de werkplaats

van het physisch laboratorium te Utrecht.

Voorloopige proeven, genomen met behulp van eene kunstmatige

corona, hebben doen zien dat het onder gunstige omstandigheden

mogelijk moet zijn, in G minuten althans voor 12. plaatsen van de

corona vertrouwbare waarden te verkrijgen voor hot gehalte aan
gepolariseerd licht.

V. Bep(iUnf) van de warmfcsfralinfj der corona.

Ook het onderzoek naar de warmtestralen, die de corona ons

toezendt, is voor de verklaring van dit verschijnsel van veel o-e-

wicht; te meer daar niet alleen omtrent de verdeeling dezer straling

over het spectrum, maar zelfs aangaande de vraag van welke orde

van grootte de totale straling is, nog de grootste onzekerheid

heerscht — getuige de tegenstrijdige resultaten eenerzijds door Abhott^
andererzijds door Deslandres tijdens de eclips van 28 Mei 1900
en daarna verkregen.

De Heer JuLius heeft daarom gemeend eene poging te moeten
doen om in de eerste plaats het bedrag der warmtestraling van de

gansche corona in absolute maat uit te drukken, door het onmid-
dellijk te vergelijken met het bedrag der straling van de onver-

duisterde zon, dus met de zonneconstante.

Voor het bepalen, ter plaatse, van deze laatste zal een pyrhelio-

meter van Knut Angstköm uit Upsala dienst doen. Prof. Angöteüm
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is zoo vriendelijk geweest, persoonlijk het voor de expeditie bestemde

instrument te onderzoeken en opgaaf te doen van eenige daarop be-

trekking hebbende getalwaarden.

De pyrheliometer is echter voor het meten van zeer geringe warm-

testraling niet geconstrueerd, en ook niet te gebruiken. Daarom

heeft de heer JuLius eene uiterst gevoelige thermozuil vervaardigd,

die in vereeniging met eeu voor het doel speciaal ingerichten weer-

standsbank en een bolpantsergalvanometer van du Bois en Rubeks

in staat stelt, bedragen van warmtestraling in alle verhoudingen van

1 tot 1000000 met elkander te vergelijken.

De thermozuil wordt zonder tusschenkomst van spiegels of lenzen

onmiddellijk aan de straling blootgesteld, en de weerstand telkens zóó

gekozen dat de galvanometer bruikbare uitwijkingen geeft. Wanneer

storende invloeden buitengesloten zijn, mag bij zwakke bestraling

zonder voorbehoud worden aangenomen, dat de sterkte van den ther-

mostroom aan de opgenomen warmtestraling evenredig is. Voor

sterke bestralingen kan met behulp van den pyrheliometer onder-

zocht worden, in hoeverre de bedoelde evenredigheid nog blijft be-

staan. Daar het temperatuurverschil tusschen de soldeerplaatsen bij

bestraling door volle zon in de tropen waarschijnlijk niet grooter

dan 30° zijn zal, is te verwachten, dat de afwijking van evenredig-

heid niet zeer groot zal wezen ; in ieder geval kan zij in rekening

worden gebracht.

Het waarnemingsplan is nu, tijdens den ganschen duur der ver-

duistering, van vóór het eerste tot na het vierde contact, telkens op

goed bepaalde tijdstippen de warmtestraling te meten, die tot ons

komt van de zon en haar onmiddellijke omgeving. Het toestel waarin

de thermozuil is aangebracht, is namelijk zóó ingericht, dat de stra-

ling die men meet, slechts afkomstig kan zijn van een cirkelvor-

mig gedeelte des hemels met eene middellijn van 3°.

Zoolang de straling van de verdwijnende of de verschijnende

zonneschijf sterk genoeg is, zullen ter controle gelijktijdig waarne-

mingen met den pyrheliometer gedaan worden ; van de thermozuil

wordt verwacht, dat zij gedurende het geheele proces aanwijzingen

van bestraling kan geven. Tijdens de totaliteit wordt de toestel

bij afwisseling gericht op de corona en op naburige plaatsen des

hemels buiten de corona; uit de standverandering, die de galvano-

meternaald daarbij cndergaat, zal tot het bedrag der coronastraling

worden besloten. De aanwijzing van den galvanometer, in geval de

opening met een scherm wordt bedekt, levert natuurlijk geen ge-

schikt nulpunt voor de bepaling der zoo zwakke coronastraling.

Eene beschrijving van de inrichting der thermozuil en van de uit-
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voei'ige voorzorgen om elke storende oorzaak van temperatuurver-

schil tusschen de soldeerplaatsen buiten te sluiten, zal later worden

gegeven. Thans zij nog slechts vermeld, dat in Oct. 1.1. op een-

zelfden dag de straling van de zon en die van de volle maan gemeten

werd met eene voorloopig geconstrueerde thermozuil en een galvano-

raeter, die beide veel minder gevoelig waren dan de instrumenten

waarover men bij de eclips zal beschikken. De maanstraling, drin-

gende door een diaphragma-opening van 5 mm. middellijn, gaf toen

eene uitwijking van 4,5 ± 0,5 schaaldeeltje ; de zonnestraling was

des middags 80000-maal grooter gevonden. Met de nieuwe hulp-

middelen zal althans Vso van het bedrag der maanstraling voldoende

zijn, om den galvanometer duidelijke aanwijzingen te doen geven.

VI. Bepaling van de liclitintensiteit der corona.

De betrekkelijke photographische helderheid van de verschillende

deelen der corona zal Eatuurlijk uit de vervaardigde photographieën

zijn af te leiden. Er zullen echter ook waarnemingen worden gedaan

van de totale visueele lichtsterkte der corona, met behulp van een

photometer van Weber (vergelijking met eene benzinevlam op een

veranderlijken afstand) toebehoorende aan het meteorologisch observa-

torium te Batavia.

YII. Waarneming van de schaduivhanden.

De richting en snelheid van deze schaduwbanden tijdens de eclips

zullen worden bepaald door hunne beweging waar te nemen langs

geschikt geplaatste, horizontaal en vcrtieaal staande schermen.

VIII. Bepaling van den electrischen toestand van de lucht.

Een electrometer van het meteorologisch observatorium te Batavia

zal den electrischen toestand van de lucht registreeren, eerst op den

gewonen roteerenden cilinder, daarna te beginnen 3 uur vóór de aan-

vang der totaliteit tot 3 uur daarna op een cilinder die viermaal

sneller dan de eerste roteert, zoodat men de veranderingen tijdens

de eclips met grooter juistheid zal kunnen bepalen, en zal kunnen

onderzoeken of werkelijk het potentiaal-verschil tijdens de totaliteit

verminderd wordt.
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IX. Affrdmagnetisme.

De aardmagnetische waarnemingen der drie elementen zullen te

Buitenzorg of Batavia verricht worden. Te Padang zullen declina-

tie en horizontale intensiteit gemeten worden door een zelfregistree-

renden Eschenhagenschen intensiteits-variometer en andere variatie-

instrumenten door het observatorium te Batavia te verstrekken.

X. Bepaling van temperatnuTj luchtdruk en windkracht.

De temperatuur zal worden bepaald door Assmannsche aspiratie-

thermometers van het observatorium te Batavia en voorts door middel

van een thermograaf groot model van Riciiard.

De luchtdruk zal bepaald worden door gewone barometers en ver-

der door een barograaf groot model van Richard. Een millimeter

kwikdruk wordt door 3 millimeters op de schaal aangegeven.

Windrichting en kracht zullen ook worden bepaald ten einde na

te gaan of bij deze verduistering, even als bij vorige eclipsen, een

plotselinge windstoot zal worden waargenomen.

Kens der ivaarnemingsplaats.

De waarnemingsplaats moet met het oog op bijna alle waarne-

mingen dicht bij de centrale lijn gelegen zijn, omdat daar de tota-

liteit het langste duurt en de zon symmetrisch volgens de richting

van de as door de maan wordt bedekt. Deze centrale lijn loopt ongeveer

van het Westen naar het Oosten, enkele graden ten zuiden van den

equator, In onze O. Indische bezittingen loopt zij over Sumatra,

een weinig ten zuiden van Padang, over Borneo ten zuiden van

Pontianak, vervolgens over Celebes ten zuiden van den golf van

Tomini, over Boeroe en Ceram en over Nieuw Guinea. In de cen-

trale lijn neemt de duur der totaliteit van het Westen naar het

Oosten af, hij is 6™ 30^ op de Westkust van Sumatra en ongeveer

3m 30^ in Nieuw Guinea.

Behalve van den duur van het verschijnsel hangt de keus van

de waarnemingsplaats ook voor een zeer groot gedeelte af van den

meteorologischen toestand, dien men tijdens de eclips kan verwachten,

en ook van de gelegenheid voor het vervoer van de vele zware

kisten met instrumenten, de geschiktheid van het terrein om ze op

te stellen en van de mogelijkheid om bij het vervoer en de opstelling

hulp te verkrijgen. Het nagaan en beoordeelen van deze omstandig-

heden moest natuurlijk aan de Indische commissie worden over-

o-elaten.
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Ter bepaling van het waarschijnlijk te verwachten weder kon

het meteorologisch observatorium te Batavia beschikken over lang-

durige regenwaarnemingen in een groot aantal punten in onze

Oost-Indische bezittingen, en verder over algerneene opgaven om-

trent de bewolking in verschillende deelen van den Indischen Archipel.

Daar het echter van belang was de bewolking en den duur van

den zonneschijn speciaal in verschillende punten van de lijn der

totaliteit te kennen, zijn door het meteorologisch observatorium te

Batavia in een twaalftal punten waarnemingen omtrent de bewolking

en den zonneschijn gedurende de maanden April, Mei en Juni 1900

georganiseerd.

De uitkomsten van al de meteorologische waarnemingen, welke

voor de keus van de waarnemingsplaats van belang zijn, zijn door

de Heeren J. J. A. Muller en Dr. S. Figee samengesteld in eene

brochure „Informations for observing parties and climatological con-

ditions along the track of the moons shadow", waarin ook zijn

opgenomen mededeeiingen omtrent de gesteldheid der verschillende

streken, reisgelegenheden, woningen enz., welke vooral voor vreemde

astronomen, die de eclips zullen gaan waarnemen, van groot ge-

wicht zijn.

De meteorologische toestand is over het algemeen in de nabij-

heid van den equator niet buitengewoon gunstig; op de verschil-

lende waarnemingsstations was in Mei 1900 bijna geen enkele dag

volkomen vrij van wolken. Daartegenover staat echter dat de wolken
niet den geheelen hemel bedekken en in de wolken vrije gedeelten

de lucht helder en zeer doorzichtig is. Het aantal dagen waarop in

de buurt van de centrale lijn in Sumatra en Borneo, in de maand
Mei 1900, omstreeks den middag, het tijdstip der verduistering, de

zon zichtbaar was, varieert van 30 tot 10; op de meeste plaatsen

is het aantal grooter dan 20 ; veel vertrouwen verdienen deze ge-

tallen echter niet, daar zij de uitkomsten van slechts een enkele

maand voorstellen.

Het onderscheid tusschen de weersgesteldheid in Mei 1900 op de

verschillende waarnemingsplaatsen was, met eene enkele uitzondering,

niet groot. Wellicht is in het binnenland van Borneo de waar-

schijnlijkheid van helder weder iets grooter dan in Sumatra, maar
de gelegenheid voor het vervoer en de opstelling der instrumenten

is in Borneo weder gebrekkiger.

Teneinde zooveel mogelijk zekerheid te verkrijgen voor het door

hen uit te brengen advies omtrent het geschiktste waarnemingssta-

tion, hebben de Heeren J. J. A. Muller en Dr. S. Figee per

stoomschip Coen van 16 September tot lOctober 1900 eene reis gemaakt
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naar Sumatra en daar Yerscliillende punten bezocht. Als slotsom

hunner overwegingen hebben zij ons als waarnemingsplaats aanbe-

volen een punt in de omstreken van Painan, aan Sumatra's West-

kust ten zuiden van Padang; dit punt is dan ook voorloopig als

station van de expeditie gekozen.

Het levert het voordeel op van in de nabijheid te liggen van

Padang, den zetel van de regeering van Sumatra's Westkust, en van

den chef van de exploitatie van staatsspoorwegen op Sumatra en

van de daarbij behoorende werkplaatsen voor metaal- en houtbewer-

king, waarvan bij de inrichting van het waarnemingskamp veel partij

kan getrokken worden.

Inlichtingen voor de waarnemers van de eclips.

Zooals ik in den aanvang mededeelde, heeft de commissie zich ook

ten doel gesteld inlichtingen te verschaffen aan personen die in Indië

de eclips wenschen waar te nemen, in de eerste plaats vreemde

sterrekundigen. Yoornamelijk voor hen hebben de Heeren Muller

en FiGEE hunne bovengenoemde „Inforraations" uitgegeven, die zoowel

door hen als ook door de zorgen der Nederlandsche commissie aan

genootschappen en sterrekundigen, voor welke men meende dat zij

van belang zouden zijn, zijn rondgezonden.

Daarenboven heeft de Indische regeering, zooals ook boven is ver-

meld, een 30-tal exemplaren van 27 kaarten voornamelijk van

verschillende deelen van Sumatra en Borneo ter beschikking gesteld

van de Kon. Natuurkundige Vereeniging in Batavia, welke ze aan

onze commissie heeft toegezonden; we hebben ze zooveel mogelijk

doen toekomen aan personen die de eclips wenschten waar te nemen,

zoodat deze zich goed kunnen orienteeren in de door hen gekozen

stations. Zoo deze waarnemers zich bij hunne aankomst in Indië

aanmelden bij de plaatselijke autoriteiten, zullen zij daar ook alle

ondersteuning en inlichtingen kunnen verkrijgen.

Zoo ver ons voor het oogenblik bekend is, zullen zich de volgende

vreemde expedities naar Indië begeven.

1. De Heeren Newall uit Cambridge en Dyson uit Greenwich.

2. LOCKYER uit Londen.

3. De graaf de la Baume Pluvinel uit Parijs.

4. Eene russische expeditie.

5. Prof. Barïtard van het Yerkes observatorium bij Chicago,
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.

6. Prof. Skinner van het ü. S. Naval Observatory in "Was-

hington.

7. Jewell van de John Hopkins Universiteit.

8. BuRCKHALTER uit Californië.

9. Perrine met eenige assistenten van het Lick-observatorium.

10. Eene expeditie van het technologisch instituut uit Boston.

11. De Heer Todd uit Californië.

Terwijl vermoedelijk nog eenige andere Engelschen zich eveneens

naar Indiö zullen begeven.

Behalve de bovengenoemde inlichtingen, voornamelijk voor de

eigenlijke sterrekundigen, zijn ook nog door eenige leden onzer

commissie instructies samengesteld voor het volbrengen van waar-

nemingen door personen die niet van eigenlijk gezegde astronomi-

sche instrumenten zijn voorzien. Deze instructies zijn eenigen tijd

geleden naar Indië verzonden.

Aan het slot van haar rapport wenscht de commissie haar dank

uit te spreken of te herhalen aan allen, die haar bij haren arbeid

hebben geholpen en de uitzending der expeditie hebben mogelijk

gemaakt.

Aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche zaken,

de HoUandsche Maatschappij der Wetenschappen, het Provinciaal

Utrechtsch Genootschap, de Kon. Natuurkundige Vereeniging in

Batavia , en vooral aan verschillende personen , voor de ruime

geldelijke bijdragen die zij ons hebben geschonken.

Aan Zijne Excellentie den Minister van Koloniën die ons zooveel

mogelijk gesteund heeft bij onze aanvragen aan de regeering in

Indië; aan de Indische regeering zelve, welke ons niet alleen een

aanzienlijke bijdrage verleende, doch ook de Heeren Muller en

Figee in de gelegenheid stelde de bovengenoemde onderzoekingsreis

te volbrengen, en aan hen beide en nog eenige andere Heeren van

de Generale staf en het observatorium te Batavia verlof heeft s:eo-even

aan de expeditie deel te nemen, en verder in Mei een oorlogsvaartuig

naar Padang zal zenden, waar officieren en bemanning bij de waar-

neming van de eclips kunnen behulpzaam zijn.

Eindelijk de laatste maar niet de minst warme dankbetuiging

aan de Nederlandsch-Indische eclips-commissie, die geen moeite of

arbeid heeft ontzien om in Indië alles op voortreffelijke wijze voor

te bereiden.
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l^aschrift.

Nh het uitbrengen van dit rapport ontvang ik bericht dat bij

Kon. Besluit van 16 Februari 1901 W. 33 aan Dr. W. H. Julius

en Dr. A. A. Nyland, hoogleerareu aan de Rijksuniversiteit te

Utrecht en aan J. H. Wilterdink, lector en observator bij de

sterrewacht te Leiden, is opgedragen in het belang van hot hooger

onderwijs hier te lande, deel te nemen aan de Kederlandsche expe-

ditie naar Ncderlandsch-Indië, om aldaar op 18 Mei 1901 eene totale

zoneclips waar te nemen.

Met dank begroeten wij dit nieuw bewijs van belangstelling onzer

Regeering in de uit te zenden expeditie.

De Voorzitter wenscht den Heer JuLius, die aan de waarnemingen

zal deelnemen, en daartoe eerstdaags naar Indië zal vertrekken,

een voorspoedige reis en hoopt dat deze zorgvuldig voorbereide

wetenschappelijke expeditie, door goed weder begunstigd, in staat

zal zijn, belangrijk werk te verrichten.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt, namens de

Heeren Erjjst Cohen en E. H. BCchner, cone mcdedeeling

aan: y^Ovcr den op losbaarheidsregel van Etard."

1. In 1894 heeft Etard ^) den volgenden regel opgesteld

:

Wanneer men de oplosbaarheid van verschillende zouten bij ver-

schillende temperaturen uitdrukt door op te geven, hoeveel gram

zout in 100 gram der verzadigde oplossing aanwezig is, dan zijn de

kurven, die de oplosbaarheid als temperatuursfunktie voorstellen,

rechte lijnen, kunnen dus in 't algemeen voorgesteld worden door

een vergelijking van den vorm >/ =. a -\- bi. De oplosbaarheid van

een aantal zouten in water (en andere media) is door Etard

onderzocht, waarbij hij tot liooge temperaturen opklom, in sommige

gevallen tot aan het smeltpunt der opgeloste zouten.

2. De voorstellingen van Etard zijn in de literatuur (leerboeken)

overgegaan, en zoo vindt men ook in de tweede uitgave der

Fhysikallsch-chemische Tabellen van Landolt en Börnstein bij elk

1) Annales de chiraie et de physique, 7e série 1. 11, aout 1894; t III, Octobre 1894.
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der door Etard onderzochte zouten de bijhoorende vergelijking der

oplosbaarheid (y = a -{ ht) opgegeven.

3. Wanneer men weet, hoe moeielijk het is, een werkelijk ver-

zadigde oplossing van eenig zout te be^^eiden, dat het hierbij noodig

is gebleken gedurende langen tijd (1—3 uur) bij konstante tempera-

tuur het fijngepoederde zout (in overmaat) met de vloeistof, in welke

de oplosbaarheid bepaald wordt, te schudden of te roeren, dan is

men zeker reeds dadelijk verbaasd over de volgende mededeelingen

van Etard: „pour obtenir une solution saturée de sel dans l'eau,

il suffit de mettro dans un verre de Bohème un mélange de sel

concassé et d'eau k volumes sensiblement égaux .... Ie thermomètre

destiné k prendre les températures sert en même temps d'agitateur . .

.

La rapidité de la saturation est telle dans les conditions que je

viens d'indiquer, qu'on peut, pendant l'ascension continue mais tres

lejite du thermomètre agitateur, prendre autant d'échantillons qu'on

Ie désire de la solution parfaitement saturée aux températures

^°5 ^i°j h^j h^ La régularité et la concordance des résultats

suffiraient a démontrer la vérité de 1'affirmation précédente. Cependant

des expériences comparatives ont encore été faites pour la mettre

hors doute, et elles ont montré qu'en effectuant la saturation dans un

ballon agité pendant des heures, ainsi qu'on Ie recommande souvent,

on n'arrive pas a une précision plus grande. Cela sont des précautions

illusoires".

4. Bij de onderzoekingen, die een van ons eenige jaren geleden

met den Heer Kohnstamm over de oplosbaarheid van kadmiumsulfaat

heeft uitgevoerd^) was gebleken, dat de oplossingen, met welke Etard
in dit geval gewerkt had, geheel onverzadigd waren, en dat zijne

cijfers bij sommige temperaturen ± 35 pCt. te laag waren. Door de

gelijktijdig uitgevoerde onderzoekingen der Physikalisch-Technische

Reichsanstalt te Charlottenburg (Mylius en Fü^'K^) werden de

nieuw gevonden cijfers bevestigd, gelijk onderstaand tabelletje

doet zien :

1) WiEDEMANNS Annalen, N. F. 65 (1898)344.

2) B. B. 30 (1897) 824.

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. IX A". 1900/1.

37
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Men ziet, dat bij de bepalingen van Andreae van een rechtlijnig

verloop der oplosbaarlieidslijn niet sprake is. De temperatuurkoëffi-

cient verandert voortdurend.

6. Voegen wij hieraan toe de oplosbaarheid stabel voor zinksul-

faat, zooals die uit de overeenstemmende bepalingen van Callendar
en Barnes en Cohen volgt,

TEMPERATUUR.
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Gelijk men ziet, heeft Etard hier beneden 86° met onverzadigde

oplossingen, boven die temperatuur met oververzadigde oplossingen

gewerkt.

8. Eindelijk blijkt uit de nieuwste bepalingen, die in de Physi-

kalisch-Technische Reichsanstalt met groote nauwkeurigheid en zorg

door DiETZ, Funk, v. Wrochem en Mylius zijn uitgevoerd i), dat

Etard ook, toen hij de oploshaarheid der door deze waarnemers

onderzochte zouten bepaalde, steeds met onverzadigde oplossingen

heeft gewerkt. In enkele gevallen zijn de bestaande afwijkingen

niet groot. Het is der moeite niet waard, hier alle tabellen op te

nemen, daar het algemeen resultaat schijnt vast te staan.

9. In 1896 heeft Lenoble ^) er op gewezen, dat de vroeger door

Etard meegedeelde gegevens niet tot rechte lijnen leidden, maar

dat zij kurven vormden van den 4den graad of hooger, met zwakke

krommiingen. Waar nu blijkt, dat Etard's oorspronkelijk materiaal

den stand van zaken niet teruggeeft, is een nader onderzoek in

deze richting overbodig geworden.

Resultaat van het onderzoek.

De oplosbaarheidsregel van Etard is niet in overeenstemming

met de feiten
;

een dergelijke eenvoudige betrekking tusschen de

oplosbaarheid van zouten en de temperatuur schijnt niet te bestaan.

Herhaling van Etard's onderzoek bij hooge temperaturen is

wen schelijk.

Amsterdam^ Scheik. Lab. der Universiteit.

Februari 1900.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt, namens

Dr. G. H. Wind, een opstel aan : „Over de onregelmatigheden

van het cadmium-normaalelemenf\

1. Sommige cadmium-normaalelementen, vervaardigd naar de voor-

schriften der Physikalisch-Technische Reichsanstalt, vertoonen abnor-

male verschijnselen, gelijk blijkt uit aan deze inrichting gedane

1) Wissenschaftliche Abhandlungen der Physikalisch-Teclmischen Keichsanstalt.

Bd. III, 427.

2) Bulletin de la Sociétc Chimique de Paris, XV (IS96) 54.
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waaraemiagea ^), alsmslo uit onderzoekingeü van Cohen ^) e. a.

CoHEN onderzocht een element, dat als volgt was samengesteld :

Cd
I

verd. Cd SO^-opl. | Cd-amalgaam 14.3 ^i o J

en vond bij twee naar dit type vervaardigde elementen I en II een

verschil in EMK. Bij het element I was deze 56 mY bij 0° en

50 mV bij 25°, met nagenoeg lineaire daling, bij het element II

51 mV bij 0° en 50 mY bij 25°, met een maximum ten bedrage

van 52 mV bij een tusschengelegen temperatuur.

COHEN neemt voorloopig 3) aan, hier met verschillende modificaties

of evenwichtstoestanden van het 14.3-procentige amalgaam te doen

te hebben. Inderdaad heeft hij ook gevonden, 1° dat het element

II, na voor 't eerst van 25° tot 0° te zijn afgekoeld, aanvankelijk

een hooge EMK (55 mV) vertoonde, die langzamerhand overging

in de lagere waarde (51 mY), en 2° dat het amalgaam I bij 0°

in den dilatometer een contradie vertoonde, terwijl het amalgaam II

constant bleek van volumen.

Uit deze feiten heeft Cohen aanvankelijk m.eenen te moeten aflei-

den dat tusschen 0° en 25° (nauwkeuriger 23°) het amalgaam I

metastabiel, II stabiel is. Later heeft hij*) gemeend deze opvatting

te moeten wijzigen en het amalgaam I als stabiel, II als metastabiel

te moeten beschouwen, al worden daardoor ook de laatste der boven

vermelde feiten tamelijk raadselachtig.

Nu gaat CoiiEN bij zijne beschouwingen uit van de onderstelling

dat liet amalgaam in de beide elementen quantitatief gelijk van

samenstelling is geweest, en is het m. i. de vraag, of deze onder-

stelling wel met de werkelijkheid overeenkomt. Twijfel te dien aan-

zien is bij mij gerezen bij kennismaking met het onderzoek van

Jager ^) over de afhankelijkheid van de EMK van het element

Cd-amalg. 14.3 % I

Cd SO^opl | Cd-amalg. x

van de moleculairverhouding x van het kwik tot het cadmium in

het amalgaam, dat de tweede pool vormt. Dit onderzoek heeft mij

1) W. Jager u. R. Wachsmuth — Wied. Aim. 59, p. 575, 1896; W. Jager —
Wied. Ann. 65, p. 106, 1898; Dr. Ann. 4, p. 123, 1901.

-) E. CoHEN — Versl. K. A. v, W. Amst. 9, p. 125, 1900.

^) id. — L. c. p. 137.

•J)

id. _ Versl. K. A. v. W. Amst. 9, p. 363, 1900.

^} "VV. Jager — Wied. Aun. 65, p. 100, 1898.
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op een denkbeeld gebracht, dat misschien den weg wijst tot de ver-

klaring van de bedoelde onregelmatigheden.

» o^ei

Eind-

2. De grafische voorstelling

(fig. 1) van de EMK van het

door Jager onderzochte element

.^-vancfs- in haar afhankelijkheid van de
^""'

^concentratie der veranderlijke

amalgaampool vertoont een deel

dat evenwijdig is aan de as der

concentraties: de EMK is geble-

ken bij al de elementen met

amalgamen van 6 tot 14.3 7o Cd.

als tweede pool nul te zijn.

, /
,

Uit den phasenregel laat zich

/^ ' afleiden dat de veranderlijke amal-

^ la /f^ Z(f gaampool bij de samenstellingen,

Fig. 1. waarop dit horizontale deel der

EMK-lijn betrekking heeft, niet homogeen zal zijn geweest, doch

zal hebben bestaan uit twee phasen, welke zich naast elkaar in

evenwicht bevonden. Immers bij het systeem Cd-amalg.
|
Cd S04-opl.

is er, blijkens den loop der EMK-lijn, bij constant gehouden tem-

peratuur, uitwendige druk en sterkte van oplossing, zoolang het

cadraiumgehalte van het amalgaam > 14,3 of < 5 % is, nog één

van de veranderlijken, die naast de even genoemde den toestand van

het systeem bepalen, willekeurig; want er treden nog veran-

deringen — echter volkomen bepaalde — op in het potentiaalver-

schil, bij wijziging van het cadmiumgehalte van het amalgaam;

er is dus onder deze omstandigheden in het stelsel volledig

evenwicht met één willekeurig variabele. Daar er 4 onafhankelijke

bestanddeelen (Cd, Hg, Cd SO4, HgO) zijn, terwijl 3 van de toestands-

grootheden een van te voren gegeven waarde bezitten, moeten er

4 -f 1 — 3 of 2 phasen in 't systeem zijn. Eene dier phasen is de

oplossing, de andere het amalgaam. Tusschen de beide genoemde

grenzen van cadmiumgehalte echter heeft nu blijkens de metingen

van Jager het zooeven nog vei^anderlijke potentiaalverschil een vol-

komen bepaalde waarde. We hebben hier dus met een evenwicht

te doen, waarbij geen toestandsgrootheid meer willekeurig veranderlijk

is; het aantal phasen moet met één zijn toegenomen, het amalgaam

moet zich hebben gesplitst in twee phasen. De concentraties dezer

phasen zullen de grensconcentraties zijn van het gebied van stand-

vastio^e EMK, ongeveer 6 en 14,3 °/o derhalve.
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Hiermee is waarsoliijnlijk wel de meest eenvoudige redeneering

medegedeeld, waardoor men uit de waarnemingen van Jager tot het

bestaan van de tweephasige evenwichten kan besluiten.

Jager, zelf heeft, voorzoover uit zijne mededeelingen kan blijken,

deze gevolgtrekking niet gemaakt; ook is uit hetgeen hij vermeldt niet

met zekerheid op te maken dat hij bij zijne amalgamen ontmenging

heeft waargenomen. Lindeck echter zegt in een ook door Jager
geciteerde verhandeling i)

: „Wahrend bei Amalganen mit hohem Ge-

halte an Metall Schichten mit verschiedenem spezifischen Gewicht

sich manchmal abzusetsen scheinen, . . . .". Dr. E. Cohen, die in

zijne mededeeling niet over een mogelijke splitsing in twee phasen

spreekt, deelde mij mondeling mede dat hij die nochtans niet voor

uitgesloten houdt. Prof. IL W. Bakhuis Roozeboom berichtte mij

dat de tweephasige evenwichten van het cadmiumamalgaam, wier

bestaan hij reeds langer had vermoed, in zijn laboratorium bij een

nog niet voltooid onderzoek van den heer Bijl duidelijk zijn

aan het licht gekomen en dat bij dit onderzoek ook reeds is gebleken,

dat het gebied dezer evenwichten zich bij 25° vrij nauwkeurig

tusschen de cadmiumgehalten 6 en 14.3 % uitstrekt.

3. Neemt men nu het bestaan van tweephasige evenwichten bij

het cadmiumamalgaam aan, dan is het niet moeilijk oorzaken aan

te geven, waardoor de zonderlinge verschijnselen, die zich bij het

onderzoek der cadmiumamalgamen voordoen, zouden kunnen worden

verklaard.

Beschouwen wij vooreerst het door Jager opgemerkte verschiJDsel ^),

dat de EMK van zijn element, bij een gehalte van 15 °/q en hooger

van de tweede amalgaampool, onmiddellijk na de vervaardiging van

het element nul was en eerst na verloop van verscheiden uren, soms

dagen, tot haar definitieve eindwaarde naderde. Dit verschijnsel

laat zich vrij gemakkelijk verklaren, vooral wanneer men in aan-

merking neemt, dat deze geconcentreerde amalgamen, gelijk Jager
opmerkt, reeds tamelijk vast zijn, zoodat er groote vertragingen zijn

te verwachten in het tot stand komen van de evenwichtsverdeelingen

van het cadmium.

Het laat zich namelijk zeer goed denken, dat onmiddellijk na de

vervaardiging van het' element de amalgaampolen niet geheel homo-

geen zijn, ook wanneer het cadmiumgehalte zoodanige grootte heeft,

1) S. Lindeck — Wied. Ann. 35, p. 323, 1888.

2) L. c. p. 108.
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dat het ware evenwicht niet tweephasig zoude zijn, — dat er met name

aan de oppervlakte van het amalgaam, die met de Cd SO^-oplossing

in aanraking is, enkele gedeelten bijzonder arm aan cadmium zijn

en zelfs minder dan 6 °/o daarvan bevatten. Is dit inderdaad het

geval, dan zullen deze gedeelten van het oppervlak een hoogere

potentiaal waarde tegenover de oplossing bezitten dan de deelen der

oppervlakte, die het rijkst aan cadmium zijn. Dit zal dan locale

electrische stroomen in de oplossing ten gevolge hebben, gericht van

de cadmiumrijke naar de cadmiumarme deelen van bet grensvlak,

welke stroomen cadmium aan de eerstgenoemde deelen zullen ont-

trekken en aan de laatstgenoemde toevoeren. Deze locale stroomen

zullen zeer snel een toestand in het leven roepen en trachten te

handhaven, bij welken in de oppervlaktelagen van het amalgaam,

die met de oplossing in aanraking zijn, geen andere concentraties

voorkomen dan zoodanige als in het tweephasengebied vallen.

Echter is er bij dezen toestand geen evenwicht tusschen die

oppervlaktelagen en het binnenste van het amalgaam — bij het

onderstelde hooge totaalgehalte van de amalgaampool namelijk —
en zal er dus in het amalgaam diffusie optreden, welke op den duur

zal leiden tot homogene verdeeling van het cadmium en tot een

potentiaalsprong, tusschen amalgaam en oplossing, van de definitieve

eindwaarde. Dat de potentiaalsprong deze eindwaarde niet plotseling,

doch geleidelijk, zal bereiken, behoeft verder geen betoog.

4. Ook het door Cohen waargenomen verschil tusschen de beide

op gelijke wijze vervaardigde elementen I en II (vgl. § 1) laat

zich vrij ongedwongen verklaren in de onderstelling, dat CoHEN,

toen hij de elementen maakte, voor de amalgaampolen van beide,

gedeelten van een in werkelijkheid tiveephasig amalgaam heeft ge-

bruikt. Men behoeft dan slechts aan te nemen dat toevallig voor het

element I een mengsel van de twee phasen is gebruikt, waarin elk der

beide phasen in eenigszins aanzienlijke hoeveelheid aanwezig was, voor

het element II daarentegen een amalgaam, waarin de cadmiumarme
phase slechts tot een klein bedrag was vertegenwoordigd. Aanvan-

kelijk moesten dan wel de beide elementen een zelfde EMK ver-

toonen, doch bij afkoeling tot 0° konden zij zich verschillend ge-

dragen. Ook hier zal men, bij de beide elementen, kunnen spreken

van een voorloopiy evenwicht, dat zeer snel na de temperatuursver-

laging intreedt, en van een definitief evenwicht, in hetwelk dat voor-

loopige evenwicht geleidelijk overgaat en dat dan verder zal blijven

bestaan, zoolang de temperatuur niet weer veranderd wordt.^Is de be-

schouwde pool van het element bij de hoogere temperatuur een ttveepha-
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sig amalgaam, dan zal dit ook na de temperatuursverlaging aanvanke-

lijk in beide gevallen heterogeen blijven en zal er zich aan het

grensvlak met de oplossing op de bij het geval van Jager bespro-

ken wijze, door het spel van locale electrische stroomingen, een

potentiualsprong ontwikkelen, beantwoordende aan de tweephasige

evenwichten bij de lagere temperatuur. Er zal m.a.w. na de tempera-

tuursverlaging in het element II, zoowel als in I, zeer snel een

voorloopig evenwicht tot stand komen met een EMK gelijk aan

die, behoorende bij een tweephasige amalgaampool van deze tempe-

ratuur. Wat er nu verder gebeuren zal hangt van het cadmium-

gehalte der amalgaampool af, n.1. van de verhouding, waarin aan-

vankelijk de beide phasen in dit amalgaam waren vertegenwoordigd,

verder echter ook van den vormvan de „grenskromme" in het diagram

van de EMK-isothermen (fig. 2).

SS

So

~w^
Fig. 2.

Bij het amalgaam I onderstelden wij aanvankelijk elk der beide

phasen tot een niet onaanzienlijk bedrag vertegenwoordigd, zoodat

het punt, dat zijn samenstelling op de isotherme van 25° aangeeft,

ergens in Pi, niet al te zeer nabij een van de grenspunten valt.

Het in dezelfde vertikaal vallende punt Qi op de isotherme van 0°,

hetwelk de definitieve samenstelling van dit amalgaam bij de lagere

temperatuur aanduidt, zal dan ook nog in het twee phasengebied

vallen, doch wel in ^het algemeen een veranderde raengverhouding

van de beide phasen voor het definitieve evenwicht aanwijzen.
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Daaruit volgt vooreerst, dat de poteatiaalsproag van het definitieve even-

wiclit bij de lagere temperatuur geen andere zal zijn dan die van het

voorloopige, zoodat de EMK van liet element reeds kort na de afkoeling

reeds zijn eindwaarde zal hebben bereikt. Aan den anderen kant

echter zal het definitieve evenwicht niet tot stand komen, voordat

de daaraan beantw^oordende nieuwe phasenverhouding zich volledig

zal hebben ontwikkeld, een proces dat waarschijnlijk wel tamelijk

langzaam in zijn werk zal gaan. Onderstellen wij nu dat dit proces

met contractie gepaard gaat, dan is ook de dilatometrische proef van

CoHEN met het analgaam I volkomen verklaard.

Bij het amalgaam II onderstelden wij aanvankelijk de cadmium-

arme phase slechts in zeer geringe hoeveelheid voorhanden, zoodat

het punt P2, hetwelk den aanvangstoestand van dit amalgaam voor-

stelt, op het horizontale deel van de isotherme van 25°, doch zeer

nabij het eene grenspunt is gelegen. Onderstellen wij nu, dat de

door dit grenspunt gaande tak der grenskromme hij afnemende tem-

peratuur tot de EMK-as nadert^ 9'iljk in fig. 2 is aangegeven^

dan zal de vertikaal door P2 de isotherme van 0"^ ergens in een

punt Q2 van den dalenden tak kunnen snijden. Dit punt Qg bepaalt

de EMK, welke bij het definitieve evenwicht van dit amalgaam
bij 0° behoort, en ook den aard van dit evenwicht. Zijn dus onze

onderstellingen juist, dan moet dit evenwicht éénphasig zijn en de

definitieve EMK lager zijn dan die van het voorloopige evenwicht.

Op deze wijze zou dus geheel verklaard zijn, waarom het element

II na de afkoeling tot 0° aanvankelijk een EMK van 55 mV
kon vertoonen om ten slotte een spanning van nog slechts 51 mV
te bezitten. Of, gelijk voor deze verklaring moest worden aangeno-

men, de grenskromme inderdaad den boven onderstelden loop neemt,

kan bij het experimenteele onderzoek van het tweephasengebied

worden uitgemaakt ^).

Eigenaardig is nog het feit, dat bij het onderzoek van Cohen het

element II, na opnieuw tot 25° te zijn verwarmd, daar weer dezelfde

EMK als het element I te hebben vertoond en daarna op 0° te

zijn teruggebracht, niet weer aanvankelijk de EMK 55 mY doch

onmiddellijk de EMK 51 mV bleek te bezitten ^). Dit laat zich

verklaren door aan te nemen dat het evenwicht, eenmaal bij de

1) Uit een mij dezer dagen door Prof. Bakhuis Koozeboom toegezonden schetsje

meen ik te mogen opmaken dat mijne onderstelling omtrent den loop der grens-

kromme juist was.

^) E. Cohen — Versl K. A. v. W. Amst. 9, p. 129, 1900.
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temperatuur 0° eenphasig geworden, bij de temperatuursverbooging

steeds eenphasig (misschien op het laatst metastabiel eenphasig) is

gebleven, zoodat bij de opvolgende afkoeling niet weer eerst een twee-

phasig voorloopig evenwicht behoefde in te treden.

5. Het komt mij voor dat vele der tot dusverre onverklaard

gebleven verschijnselen, welke zich bij het onderzoek van het Weston-
element in de Physikalisch-Technische Reichsanstalt hebben voorge-

daan, op overeenkomstige wijze kunnen worden verklaard uit het bestaan

van tweephasige evenwichten bij het cadmiumamalgaam en uit ver-

tragingen in het tot stand komen der evenwichten.

Een gevolgtrekking van practisch belang uit bovenstaande theorie

ware deze, dat men in de Physikalisch-Technische Reichsanstalt, door

het voorschrift voor de vervaardiging der cadmium-normaalelementen

in dien zin te wijzigen ^) dat een cadmiumgehalte niet van 14.3 Vq»

doch van lager bedrag wordt aanbevolen, reeds — zij het dan ook

zonder voldoenden theoretischcn grondslag — den juisten weg heeft

gevonden om zich een volkomen bepaalde EMK van het element

te waarborgen en daardoor het element beter aan zijn bestemming

als normaalelement te doen beantwoorden.

Natuurkunde. — De Heer H. A. Lorektz biedt de volgende

mededeeling aan : „ De straUngsivetten van Boltzmann en

WiEN."

De afleiding der wetten waartoe Boltzmann^) en Wien^) door toe-

passing van de thermodynamica op de stralingsverschijnselen geko-

men zijn kan op de volgende wijze worden ingekleed, waarbij in

het geheel niet van stralen wordt gesproken, maar zooveel mogelijk

rechtstreeks van de vergelijkingen van het electromagnetisch veld

wordt gebruik gemaakt.

§ 1. Eene ruimte, omsloten door wanden die aan de binnenzijde

volkomen spiegelend zijn, denken wij ons voor een deel door een

1) L. c. p. 110.

-) BoLTZMA-NN, Wied. Ann. Bd. 22, p. 291 ; 1884.

3} WiEN, Berliner Sitz. Bericlite, 1893, p. 65.
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ponderabel lichaam M ingenomen, en voor het overige met aether

gevuld. In dezen laatsten bestaat een stralingstoestand, waarvan de

aard door de temperatuur T van het lichaam M bepaald is ; wegens

dien toestand oefent de aether een druk op de spiegelende wanden

uit, dien wij voor de vlakte-eenheid door p voorstellen. Het volume

V der ruimte kunnen wij vergrooten of verkleinen door verplaatsing

der wanden en aan het lichaam M kunnen wij van buiten warmte

toevoeren.

Kiezen wij T en v als onafhankelijk veranderlijken en duiden wij

de energie van het geheele stelsel door « aan, dan is de hoeveelheid

warmte die wij bij eene oneindig kleine, door clT en dv bepaalde

toestandsverandering moeten toevoeren,

ds ,^ . /ds

'"3=3-r<'^+(8;+ ^0''"

Uit de wet dat — een volledige differentiaal moet zijn volgt

De eerste term hierin stelt de energie voor, dio per volume-een

-

heid in den aether aanwezig is en die wij ö zullen noemen. Immers,

wanneer wij het volume v vergrooten, maar daarbij de temperatuur

constant houden, verandert er niets aan het ponderabele lichaam,

(ook de druk 2^ dien dit van den aether ondervindt blijft, daar hij

door de temperatuur bepaald wordt, onveranderd). De energie €

neemt dus alleen toe met de energie die, met de dichtheid (7, in

het nieuwe deel der ruimte dat de wanden omvatten aanwezig is.

Wij hebben derhalve, als wij tevens bedenken dat p onafhankelijk

van V is.

'+"=''% <^)

§ 2. Men kan nu aantoonen dat

^ = jU (2)
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is. Te dien einde merken wij vooreerst op dat de energie per volume-

eenheid kan worden voorgesteld door i)

8 71

Voor den stralingstoestand die ons thans bezighoudt mogen wij

stellen

U=27tV^¥+^'¥i (3)
o 71

waarin de strepen moeten dienen om aan te duiden dat vooreerst

de middelwaarden moeten worden genomen over eene ruimte, waar-

van de afmetingen zeer groot zijn, in vergelijking met den afstand

over welken men moet voortgaan om de componenten van b en J^

merkbaar te zien veranderen, en dat dan vervolgens van die middel-

waarden nog eens weer het gemiddelde over een lang tijdsverloop

genomen wordt.

Wanneer wij ons tot zulke middelwaarden bepalen, kunnen wij

zeggen dat de krachten, door den aether op de wanden uitgeoefend

juist zoo zijn, alsof in den aether een zekere spanningstoestand bestaat.

Maakt de normaal n op een vlakte-element met de coördinaat-assen

hoeken, waarvan de cosinussen «, /:? en y zijn, dan heeft men voor

de eerste component der spanning op dat vlakte-element, als de afme-

tingen daarvan groot zijn in vergelijking met de golflengte,

1

Xn = 2 7i F3( 2 b^ b„ _ « b») + -- (2 ^.^• Spn — CC Sf) ;

OTl

hiermede wordt de kracht bedoeld, uitgeoefend door het deel van

het medium, dat aan de door n aangewezen zijde van het vlak ligt.

De door ons onderstelde stralingstoestand is met betrekking tot

alle richtingen volkomen dezelfde; daaruit besluit men dat er geene

tangentieele spanningen bestaan, en dat de normale spanning voor

alle vlakte-elementen, hoe ook gericht, dezelfde is. Men vindt b.v.

:

1) Ik gebruik dezelfde notatie als in mijn »Yersucli einer Theorie der eiectrisclien

und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern", waaraan ik ook verscliillende

formules ontleen.
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X, = 2 TT F2 (2"b?-P) + -— (2 W-¥)-
o II

Maar wegens de isotropie van den stralingstoestand is

ba;2 = b/ = t./
, ^/ = .f)/ = ^/,

en dus

t,/ = -t)S ^/ = y^2,

waaruit volgt

2 1 _
X^ = 7iV^i>^ — Sf.

3 24 TT

Dezelfde waarde vindt men voor Fy en Zz, en dus voor elke

normale spanning. Het negatieve teeken wijst aan dat men met

een normalen drtck te doen heeft, en vergelijkt men de gevonden

formule met (3), dan komt men aanstonds tot de betrekking (2).

Door deze gaat nu (1) over in

4 Z7= T—

,

dT

waaruit blijkt dat de energiedichtheid U, zooals de wet van

BoLTZMANN het verlangt, evenredig is met de vierde macht der

absolute temperatuur.

§ 3. Wanneer wij aan het beschouwde stelsel eene adiabatische

volume-vermeerdering geven, zal, daar het systeem een positieven

arbeid verricht en bovendien een grooter aethervolume met stralings-

energie gevuld wordt, de temperatuur van het ponderabele lichaam

M dalen. Wij kunnen ook, vóór wij deze adiabatische uitzetting

doen plaats hebben, dit lichaam wegnemen, d. w. z., wij kunnen

beginnen met een volume v, alleen aether bevattende, en gevuld

met den stralingstoestand die met een lichaam van de tempera-

tuur T in evenwicht kan zijn ; wij kunnen vervolgens de wanden

met eene snelheid die wij zeer klein onderstellen, in vergelijking

met de snelheid van het licht, laten terugwijken. Met behulp

van de tweede wet der thermodynamica bewijst nu Wien in

de eerste plaats do stelling, dat de nieuwe toestanden met kleinere

energiedichtheid, die bij dit proces ontstaan, geheel overeenkomen

met de toestanden die met ponderabele lichamen, van lager tem-
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peratuur dan T, in evenwicht kunnen zijn. De wet van Boltz-
MANN in aanmerking- nemende, kunnen wij dit zoo uitdrukken

:

Wanneer, door eene adiabatische uitzetting de energiedichtheid van

U tot U' daalt, zal de stralingstoestand overeenkomen met dien,

welke met een ponderabel lichaam van de temperatuur

r = ïlX^'
u

in evenwicht kan zijn.

Zoodra men tot deze stelling, die ik hier zonder verdere discussie

zal aannemen, gekomen is, behoeft men nog slechts te onderzoeken,

hoe bij de adiabatische uitzetting de stralingstoestand verandert ; men
zal daardoor dan vinden op welke wijze de aan de temperatuur T'

beantwoordende toestand van den bij de temperatuur T behoorenden

verschilt. Het is dit tweede gedeelte van het betoog van Wien, dat

ik anders wensch in te kleeden, en wel door de verschijnselen in

den aether bij terugwijkende wanden met behulp van de welbekende

bewegingsvergelijkingen te onderzoeken. Dit gelukt werkelijk, als

men onderstelt dat bij de uitzetting de begrenzing der ruimte gelijk-

vormig aan zich zelf blijft. De methode waardoor men het vraagstuk

kan oplossen bestaat in eene geschikte invoering van nieuwe ver-

anderlijken, waartoe men na eenig zoeken geraakt. Ik heb mij daarbij

laten leiden door de substituties die mij vroeger in de aberratie-

theorie goede diensten hadden bewezen. Ook in die theorie moesten

bewegelijke ponderabele lichamen beschouwd worden, en er is dus

eene zekere overeenkomst, ofschoon er dit verschil bestaat dat in de

aberratie-theorie aan alle lichamen dezelfde snelheid kan worden

toegekend, terwijl nu natuurlijk de verschillende punten der wanden

ongelijke snelheden hebben.

§ 4. Ik zal aannemen dat in elk tijdselement eene kleine homo-

gene en in alle richtingen even groote dilatatie der wanden plaats

heeft, en dat het bedrag daarvan voor gelijke tijdselementen even

groot is. Wij kunnen dat uitdrukken door tusschen de coördinaten

ic, ijj z van een punt van den wand op den tijd /, en de coördinaten

x\ y\ z' van hetzelfde punt op den tijd O (het oogenblik, waarop

wij het verschijnsel beginnen te beschouwen) het volgende verband

aan te nemen

:

a; = a;' e «*, ?/ = ?/' e «', 2 = s' 6 "', (4)

waarin a eene constante is.
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Inderdaad zijn dan de snelheden

:

ax, ay, az; (5)

derhalve nemen in het tijdselement d t de afmetingen in reden van

1 tot 1 + tadt toe.

De constante a stellen v^ij zoo klein dat de snelheden (5) uiterst

klein zijn in vergelijking met de snelheid van het licht, hetgeen

niet belet, dat men, door t groot genoeg te kiezen, den factor e«' zoo

groot kan doen worden als men wil.

De formules (4) brengen ons op het denkbeeld om in de bewe-

gingsvergelijkingen de coördinaten x^ ?/, z van een willekeurig punt

der ingesloten ruimte te vervangen door de nieuwe onafhankelijk

veranderlijken

a?' = a? e —«',?/' = ?/
e —«', z z= z e—^^^ (6)

Ook de vierde onafhankelijk veranderlijke, den tijd t^ vervangen

wij door eene nieuwe t\ die wij bepalen door : ^)

*''^T^^~'~"'^~2T2(*^' + ^' + ~'')^~"''
• • • (7)

Wij kunnen nu de afhankelijk veranderlijken, die in de bewe-

gingsvergelijkingen als functiën van .r, y, z^ f voorkomen, opvatten

als functiën van x', y\ z\ f!. Tusschen de differentiaalquotienten

bestaan de betrekkingen

:

9^ 9^'
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.

Verder zijn bij trillende bewegingen in den aether de waarden van
Si ^ ^ 1 /-)

;:;-,;;;-, ;r- van dezelfde orde als —-
—

-, terwijl ƒ> van de orde F& is.

0^ oy oz V ot

Daaruit blijkt, dat in de vergelijkingen (8), (9'), (10) en (11) de

termen die den factor a bevatten alle van de orde x zijn ten opzichte

van de termen waarin die factor niet voorkomt. Bij aandachtige

beschouwing blijken in verdere formules alle termen die den factor a^

bevatten, ten opzichte van andere, waarin geen factor a voorkomt,

van de orde x^ te zijn. Wij zullen derhalve termen met a^ weglaten.

§ 5. De eerste bewegingsvergelijking is

:

^_?:^ — 4;r?^' (12)

Substitueert men hierin voor -C^y en S^z de waarden (11), dan wordt

het eerste lid

:

— 4 7V a{ z — X- 1- bx ,

dz oz

waarvoor men, met het oog op

9^ ,

9b^ 3^£___

9iP dy dz

mag schrijven

e-2ati _ — ]— b;rab^—4;raU' }-

y

\-^^^~ h
\ oy oz / \ öx oy oz J

en, met verwaarloozing van termen met «2,

\ ov oz J

-4uae-^-t{^x—-{-y—+z-^y . . . (13)

9i/

Termen met a^ weglatende, mogen wij stellen

38*
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3 _ 3 «V 9

9 _ 9 a^ 3

3^~' '"a?~F297'

dus

3t/ 3^ ' V 3?/' 3^' / fA^ 3i ^ 3< /

In den laatsten term kunnen wij op grond van (11) en-^

—

3j&v 3-02
door e2a«_^L en ^^at — vervangen, zoodat (13) wordt

ot ot

\ -èy 3^' J F2V at " 3« /

\ d^ oy os -^

Het tweede lid van (12) is, volgens (10),

of, als men (9') in aanmerking neemt,

9 bV-— STiae— 2«<ba; + 4;re— " '

9«'

„V 9b'x
,

9b'^ 9b'. \

_^Li:5l_..^)
. . . (15)

V^v 3« 3« ^

Vervangt men ten slotte de beide leden van (12) door (14) en

(15), dan vallen versclieidene termen weg en komt er, na deeling

door e— 3 a
'

,

3Xp'. 3^i _ . _3b;^

ly 37"-^'' 3«' '

welke vergelijking denzelfden vorm heeft als (12).
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Met de andere bewegingsvergelijkingen kan men op dezelfde wijze

te werk gaan ; het blijkt daarbij dat het verband tusschen de nieuwe

veranderlijken door formules van dezelfde gedaante wordt uitgedrukt

als dat tusschen de oorspronkelijke veranderlijken.

§ 6. Aan de boven besproken vergelijkingen moeten wij nog de

grensvoorwaarden toevoegen, die aan de wanden gelden. Volkomen

spiegelend zullen deze zijn, wanneer zij uit eene stof met een oneindig

groot specifiek induceerend vermogen bestaan, en dan moet, als de

wand in rust is, in den aether in de onmiddellijke nabijheid daar-

van de component der electrische kracht, en dus ook die der dielec-

trische verplaatsing langs den wand O zijn, wat wij, als

F (a;, y, z) = Qi (16)

de vergelijking van den wand is, kunnen uitdrukken door de

yergelijkingen

Bij het onderzoek der aberratieverschijnselen heb ik ook de voor-

waarden aan de grens van twee lichamen beschouwd. Het bleek

toen dat wanneer alle ponderabele lichamen eene snelheid met de

componenten p^, Vyi P^ hebben, alle bewegingsvergelijkingen, de

grensvoorwaarden daaronder begrepen, door invoering van nieuwe

onafhankelijk en nieuwe afhankelijk veranderlijken in denzelfden

vorm gebracht kunnen worden als de vergelijkingen voor een stil-

staand stelsel. Bij deze invoering van nieuwe veranderlijken werd

nu de vector met de componenten

bx, b^/, t)^ (18)

vervangen door den vector met de componenten

1

^x + ^—^2 {\>y Spz — p^ S^y),

^y\-j^,,{Vz^%-\>xS^z\ ]
(19)

1
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Daar in het rustende stelsel aan een volkomen spiegelend opper-

vlak de tangentieele component van den vector (18) O moet zijn,

moet derhalve hetzelfde in het zich bewegende stelsel van den vector

met de componenten (19) gelden.

Passen wij thans dezen regel op een element van den wand van

het boven beschouwde terugwijkende omhulsel toe, dan moeten wij

in (19) p,r, Pt/, Vz vervangen door ax^ ay. az. Maar dan gaan,

blijkens (lOj, de uitdrukkingen (19) over in

e-2««b':c, e-2ait)'^/, e-2a«tj'_;

derhalve moet thans de vector

en dus ook de vector b', loodrecht op den wand staan. Is derhalve

de vergelijking van den wand

F'{x,y,z)=(),

dan moet thans

8F' Bi^' "hF'

b', : bV : b'. -=-.-'
T-- -^ (20)

ox oy oz

Wanneer nu op den tijd ^ — O de vergelijking van den wand

door (16) gegeven is, dan is, wegens de onderstelde beweging van

het omhulsel, de vergelijking op den tijd t

F {.T',y',z')= O,

waarin cc' =i x e— ^ ^, y' =^ y e- ^^, z' ^ z e— ^^, met (4) overeenko-

mende. Men heeft dus

F'{x,y;z)=F{x\y\z')

en, als bij het differentieeren t constant gehouden wordt,

dF\ dF^ ?^_9£'. 9^. M'
3^ dy dz d^ dy d^'

Daardoor gaat (20) over in
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, , ,

'èF dF dF
b r : b„ : b^ =:— :

—
: — , (21)

waar thans in de drie laatste termen x\ y'^ 0' op dezelfde wijze

voorkomen als x^ y, z in het tweede lid van (17).

§ 7. Stellen wij ons nu weder voor een oogenblik voor dat de

wand voortdurend den stand behoudt dien hij op den tijd t z= O

heeft. Dan zullen bx> ^!/i ^z, -^x, S^^, Sp^ zekere functiën van x, y^ z^ t

zijn, stel

t>ar = (pi (^, y, z, t\ S^r. — ;^iix, y, z, t), enz. . . (22)

Deze functiën zullen aan de bewegingsvergelijkingen en aan de

grensvoorwaarden (17) voldoen.

Hieruit volgt nu aanstonds eene oplossing onzer vergelijkingen

voor het geval dat de wand zich uitzet. Immers, wanneer wij dan

stellen

b':, = g)i (^', y', z', t% /p^.' = x\ (^'' y'^ ^'» i'l enz., . . (23)

wordt klaarblijkelijk aan de bewegingsvergelijkingen en de grens-

voorwaarden (21) voldaan, daar al deze betrekkingen zich alleen

door het voorkomen der accenten onderscheiden van de betrekkingen

die voor het geval van stilstaande wanden gelden.

Wij hebben hiermede het vraagstuk opgelost, den bewegings-

toestand binnen de wijkende wanden te bepalen. Wij zullen dien

toestand nader beschouwen op een oogenblik, waarop de afmetingen

e«« =: k

maal grooter zijn geworden dan oorspronkelijk. Nu kunnen wij eene

zekere waarde van A-, al naar gelang van de waarde die wij aan a

toekennen, in kortereu of langeren tijd bereiken. Wij zullen de

limiet beschouwen, waartoe de gevonden bewegingstoestand nadert,

wanneer wij de uitzetting al langzamer en langzamer doen plaats

hebben, dus t oneindig groot laten worden, en a tot O laten naderen.

Bij die limiet is volgens (10) en (11)

b = —: , en J3 = —
,

en dus blijkens (23)
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\ / X y z \ 1 f X y z \

terwijl tusschen de oneindig kleine aangroeiingen van t en t' de

betrekking

1
dt^ z= -dt

Je

bestaat.

Men ziet gemakkelijk dat deze waarden van b en ^, even goed

als de waarden (22) aan de vergel ij kingen voor stilstaande wanden

voldoen. Derhalve, bij zeer langzame terugwijkiisg der wanden ver-

krijgen wij eene opeenvolging van toestanden, die elk op zichzelf bij

rustende wanden bestaan kunnen, en dus in zooverre „evenwichts-

toestanden" kunnen genoemd worden, evenals wij bij langzame uit-

zetting van een ponderabel lichaam met eene reeks toestanden

van molekulair evenwicht te doen hebben. Volgens het beginsel

van WiEN kunnen in ons geval de elkander opvolgende bewegings-

toestanden ook nog in een ander opzicht evenwichtstoestanden genoemd

worden. Elk dier toestanden zou ook in evenwicht kunnen zijn met

een ponderabel lichaam van bepaalde temperatuur.

De reeks begint met den toestand (22), dien wij uit (24) verkrij-

gen, wanneer wij k = 1 stellen ; verder neemt k steeds grooter

waarden aan.

Wij zullen de temperatuur van een ponderabel lichaam waarmede

(22) in evenwicht is door T, en de overeenkomstige temperatuur voor

(24) door T' voorstellen.

§ 8. Vergelijken wij thans de toestanden (22) en (24). Wij

willen daarbij nog opmerken dat (22) een stationaire toestand is,

d.w.z. dat, welke waarde men ook aan den tijd t toekent, de waar-

neembare grootheden die bij dezen toestand te pas komen steeds

dezelfde zijn. Wij beschouwen den toestand (24) voor een bepaald

oogenblik, waaraan eene bepaalde waarde van t' beantwoordt, en

kennen aan t in (22) diezelfde waarde t' toe. M. a. w. wij verge-

lijken den toestand.

^x — (pi (^, y, z, t'), ^x = ^i (^, y^ z^t') ' • • • (25)

in de kleine ruimte met den toestand (24), die in de gelijkvormige

ruimte met /i;-maal zoo groote afmetingen bestaat.
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Daar nu in gelijkstandige punten der beide ruimten de waarden

van b en J^ in (24) Ic^ maal kleiner zijn dan in (25), moet de dicht-

heid der energie bij (24) k"^ maal kleiner zijn, dan in (25). Daaruit

volgt, als men de wet van Boltzmann in aanmerking neemt.

r=- (26)
k

Wij kunnen verder met behulp van het theorema van Fourier

den toestand (25), voor eene constante waarde van t\ ontbinden in

een aantal stralen, ieder met bepaalde golflengte
;
aan die ontbin-

ding beantwoordt eene overeenkomstige van (24). Vergelijkt men
dergelijke overeenkomstige deelen, dan ziet men aanstonds, dat in

het eene, dat bij (25) behoort, veranderingen van x^ y, z dezelfde afwis-

seling in den toestand geven als even groote veranderingen van

00 V z
—

, T» "" i'^ ^^^ andere deel, dat bij (24) behoort. Daaruit volgt,
K te ri

dat, wanneer l en /' overeenkomstige golf-lengten in (25) en (24) zijn,

l' =:M

is. Derhalve

l: l'= T': T,

d. w. z., de overeenkomstige golflengten in de beide toestanden zijn

omgekeerd evenredig met de temperatuur.

Het is verder duidelijk, dat de waarden van b on Sp iu overeen-

komstige deelen van (25) en (24) tot elkander staan als 1 tot —

.

Vergelijkt men dus de energie per volume-eenheid die, in den toe-

stand van de temperatuur T, behoort bij stralen welker golflengten

tusschen bepaalde grenzen liggen, en de energie, eveneens per

volume-eenheid, die in den anderen toestand bij stralen met overeen-

komstige golflengten behoort, dan vindt men dat deze dichtheden

der energie tot elkander moeten staan als 1 en — , dus, blijkens
K

(26), als T* en T'\

Zoo hebben wij de wet van Wien geheel afgeleid.
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Natuurkunde. — De Heer van der Waals doet eene mededee-

ling getiteld: „Dé; toestandsvergelijking en de theorie der

cyk lische beweging.'
'

Het mag als bekend ondersteld worden, dat bij de afleiding der

toestandsvergelijking aangenomen is, dat de molekulen bij alle tem-

peraturen en bij eiken druk onveranderlijke systemen zijn. Zoodra

dus associatie tot samengestelde systemen plaatsgrijpt, waarbij zelfs

het aantal der atoom-systemen (molekulen) verandert, kan deze toe-

standsvergelijking niet gelden. Maar ook reeds zoodra de systemen

een minder ingrijpende verandering ondergaan en bijv. de afmetingen

der molekulen in verschillende omstandigheden veranderen, zal de

onderstelling dat a en Z> constant gedacht mogen worden, moeten

vervallen. Het verdient opmerking dat reeds bij de eerste stof, waaraan

ik mijn toestandsvergelijking heb getoetst (COg volgens de proeven

van Andrews) een met de temperatuur toenemende waarde van h

o-evonden werd, en dat ik alleen, omdat de afhankelijkheid van b van

de temperatuur onbekend is, van die veranderlijkheid heb afgezien.

Reeds het feit, dat bij samengestelde molekulen, de waarde der

specifieke warmte bij standvastig volumen in het geheel niet sluit

met die welke voor ééuatomige gevonden wordt, toont dat behalve

molekuulbeweging ook inwendige beweging (atoombeweging) zal

moeten aangenomen worden en dat deze atoombeweging bij hoogere

waarde van T heviger is wettigt de gedachte, dat de molekulen bij

hoogere temperaturen inderdaad grooter zijn dan bij lagere. De

toestandsvergelijking met onveranderlijke waarde van a en 6 zou dus

hoogstens voor stoffen met éénatomige molekulen kunnen gelden;

en dat zij toegepast is geworden op stoffen met zeer complexe mole-

kulen kan alleen dan als een benadering gerechtvaardigd worden,

als men aanneemt dat de inwendige krachten, die de atomen samen-

binden, zoo aanzienlijk zijn dat de uitzetting der molekulen bij

benadering kan verwaarloosd worden. Evenals een vloeistof bij lage

temperatuur, als zij dus aan een grooten inwendigen druk onder-

worpen is, weinig uitzet, kunnen wij van een molekuul, dat wij als

een atoomsysteem kunnen beschouwen met misschien veel hoogeren

inwendigen druk, verwachten dat de uitzetting gering is.

Dat wij de molekulen zeiven als met p en T veranderlijk zullen

moeten beschouwen, en dat er dus sprake is van een toestandsver-

gelijking van het molekuul zelf heb ik reeds aangeduid in een

Mededeeling, opgenomen in het Verslag der vergadering van 29 Oct.

1898 pag. 162, in de volgende woorden: „De vergelijking (/) kan

beschouwd worden de voorwaarden te bevatten voor den stationairen
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toestand der molekulen." En op den weg, die daar is aangewezen,

dus met behulp der viriaalvergelijking, had ik sedert een toestands-

vergelijking voor het molekuul afgeleid ; maar daar verschillende

vraagpunten, die zich bij deze wijze van afleiding voordoen, niet

met volkomen zekerheid konden beslist worden, en in het bijzonder

de betrekkino^, die er is tusschen de levende kracht der atoombewesrinö:

en die der molekuulbeweging bij de verschillende temperaturen, en

in hoever die verhouding variabel zou kunnen zijn bij verschillende

graden van verdichting der stof, niet dan op waarschijnlijkheids-

gronden kon worden vastgesteld, heb ik naar andere wegen gezocht

om te zien, in hoever de straks door mij mede te deelen vorm
ten minste als een benadering zou mogen gelden. Ten eerste langs

een weg, die in hoofdzaak thermodynamisch te noemen is, ten tweede

door de theorie der cyklische beweging te hulp te roepen.

Uit de viriaalvergelijking vindt men 1. c. ook voor stoff'en met

samengestelde molekulen, de toestandsvergelijking:

terwijl volgens de wijze van afleiding, daar ter plaatse gevolgd, het

niet noodig is aan de molekulen den bolvorm toe te kennen. Alleen

blijkt, dat de waarde van Z>, als zijnde een veelvoud van het volume
der zelf weder in beweging verkeerende molekulen, variabel zal

moeten gedacht worden:

Voor de waarde van --^, welke door middel van t(~] — »be-

paald kan worden, vinden wij uit

:

RT
p =— - iV

V—o

Deze vergelijking laat zich niet integreeren, zelfs al rekenen wij

N als functie v bekend, zoolang wij niet weten hoe b van v afhangt.

Maar het laat zich verwachten dat e de volgende gedaante zal

moeten hebben:
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Denken wij nl. een stof met onveranderlijke molekulen, en met

een molekulairdruk, die niet van T afhangt, dan vinden wij:

dPv .

waarin Pv een zoodanige functie van v is, dat A^=— is.

dv

Mocht de molekulairdruk een temperatuurfunctie zijn, dan vinden

wij, zooals volgens thermodynamische regels steeds het geval is,

wanneer de arbeidsfactor van T afhangt, bovendien den term

_rf^) en dus:

rdPv\

Mochten nu ook de molekulen variabel zijn, en de elkander aan-

trekkende atomen op veranderende afstanden van elkander verwijderd

zijn, dan zal de geheele energie ook veranderen met die welke de

atomen in het molekulair-aggregaat ten opzichte van elkander bezitten.

Stel Pb een zoodanige functie van h en ^, dat f—
-J ,

zooals straks

zal blijken nauw samenhangt met de krachten, die het molekuul in

stand houden, dan zullen ten minste als wij ook deze krachten met

T variabel denken, er twee nieuwe termen aan de waarde van s

worden toegevoegd, en wij den bovengegeven vorm van s vinden.

Leiden wij daaruit af ( —
) ,

dan vinden wij

:

\dv / T

/^iV\ RT^ (dh\ ^ rd_P^s ^d^P. /dPt ^d^Pi>\(d^\

KdTJv {v—bf\dTJT \dvJT dTdv'^\dh2 dTdh)\dJi

Daar wij de grootheid P^ zoo hebben gekozen, dat iV = {
-—

^

J is,

/dN\ d^Pv
en dus ook 1[-^]=T-—^. vereenvoudigt zich bovenstaande ver-

\di J V dT dv

gelijking tot:
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{v—hf\dT)~\\db)j dTdb]\dvJT '
' (1)

Deze vergelijking geeft een betrekking aan tusschen de partieele

differentiaalquotienten van b naar v en T^ en aan haar kan voldaan

(1 C )

worden, als wij stellen b—bQ=f] + —- , als nl. de grootheid

C voorstelt ( — ) .

\db Jt

(1 C
\

Uit b—bQ — ƒ 1^---^ f -— j
leiden wij af

:

en

*) il-/'

dv / T '

/dC\

^ ,\dbJT
{v—bf ' RT \) ' \

fd_C.

\_,.\\dT)i,
) ^ \~nT

^
\

RT^'

fdC\
1 V^ Jr

{v~bf ' RT ) i {v-bY\

of

db\ 1

dC\

TJ^{v-bf UvJtIRT^ RT i

of

{v-bf\dTJ^ \ \dTy\\\dvJT

Is nu C=(^— ^ ,
dan is aan de vergelijking (1) voldaan.

Zoo zal dus een oplossing van (1) kunnen zijn:

b—b^ = yRT
RT
V—b

+ C

of

b-b,=
yRT yRT

\ dv / X \ db J T

(2)
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Tot de vergelijking (2) had ik uit de viriaalvergelijking besloten,

door te onderstellen, dat bij gegeven temperatuur de verhouding

tusschen de levende kracht der atoombeweging en die der molekuul-

beweging onafhankelijk is van den graad der verdichting der stof,

en voor alle temperaturen voorgesteld kan worden door het stand-

vastige getal /, De grootheid ^o in de vergelijking (2) stelt de

waarde van b voor bij T ^^ O of bij oneindigen druk, en zal dus

het limietvolume van het mclekuul kunnen genoemd worden. Het

zal dus met het volume der atomen, waaruit het molekuul is samen-

gesteld, in nauw verband staan.

De wijze, waarop ik echter uit de viriaalvergelijking tot (2) had

besloten, kwam mij niet geheel zeker voor, en in het bijzonder de

standvastigheid van / scheen mij aan twijfel onderhevig, en nu toont

de uitkomst der thermodynamische afleiding wel, dat de gegeven

vorm (2) een waarschijnlijke is, maar de vraag blijft open, of nog

niet andere vormen dan de gegevene aan de partieele differentiaal-

vergelijking (1) kunnen voldoen — nog daargelaten de kwestie of

de gekozen vorm van s de meest algemeene is.

Deze overwegingen deden mij beproeven te onderzoeken, wat uit

de theorie der cyklische beweging ter beslissing omtrent deze onze-

kerheden zou kunnen worden afgeleid.

Beschouwen wij een gas bij gegeven temperatuur en in gegeven

volume als een systeem, dat in cyklische beweging verkeert ^).

Denken wij als eerste geval het gas bestaande uit stoffelijke punten

— maar steeds, ook in de volgende gevallen, als een statistisch gas,

zoodat dus ten allen tijde in alle punten alle snelheden, in alle

richtingen gelijkelijk, voorkomen. De langzaam veranderlijke coör-

dinaat zij het volume; voor de Auctie der snel veranderlijke coördi-

naat kiezen wij het aantal botsingen, dat een willekeurig geplaatste

oppervlakte-eenheid, dat wij voor stof ondoordringbaar denken, van

1 sek. ondergaat. Noemen wij dat aantal s , dan kan de snelheid

der stoffelijke punten evenredig aan s en aan een lineaire afmeting

van het volume gesteld worden, en dus de totale levende kracht

voorgesteld worden door

L = Av^ls 's^

.

Tot dezen vorm besluit men ook als wij, zooals reeds Clausius

1) Yoor de theorie der cyklische beweging zie men o.a. : H. von Helmholtz,

Kronecker's Journal, Band 97, bladz, lil en 317. — L. Boltzmann, Band 98,

bladz. 68.
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gedaan heeft, denken dat de deeltjes gesloten banen beschrijven,

waarvan de lineaire afmetingen, met verandering van het volume,

evenredig zijn aan i^u, en voor de Auctie der snelveranderlijke

coördinaat een grootheid denken omgekeerd evenredig aan den om-

loopstijd. De voorstelling dat s beteekent het aantal botsingen tegen

een bepaald oppervlak, heeft meer analogie met de wijze, waarop

Maxwell de cyklische beweging toepast op het gedrag van twee

stroomen. Pe beteekenis van s zou dan zijn het aantal deeltjes,

dat van af zekeren begintijd het oppervlak heeft getroffen — of ver-

kiest men dat — het oppervlak heeft gepasseerd.

Leidt men, op de bekende wijze, uit den gegeven vorm van Z,

de kracht af die het stationair systeem, in het gegeven volume houdt,

dan vindt men:

dL 2

^ dv 3

of

2)v = % L,

de bekende betrekking, welke gewoonlijk onder den vorm

:

pv=. 2 —mn V^

gegeven wordt.

Denken wij als tweede geval, dat de deeltjes afmeting hebben

;

en tegelijk dat er behalve de drukking nog inwendige krachten aan-

wezig zijn, dan staan de gelijkvormige banen tot elkander in reden

van (u— 6)'/s en moet men dus stellen:

en vindt men

of

K(S|("-) = ^-

Het geval, dat de Pv ook een temperatuurfunctie is, kan

eigenlijk volgens de theorie der cyklische beweging, ten minste voor

zoover die thans ontwikkeld is, niet worden behandeld, maar zou

toch tot geen andere uitkomst kunnen voeren.
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dL . f dPv\
Yoor — vindt men — {p-\ 1, wat natuurlijk beteekent dat

de molekulen een even groote kracht in tegengestelden zin moeten

uitoefenen, als door het stationaire systeem op hen uitgeoefend

wordt.

Stellen wij nu het geval, dat de molekulen zelf weder samenge-

stelde systemen vormen, dan moet vooreerst de vraag gesteld worden,

of de beweging der atomen aan den eisch voldoet, welke aan een

cyklisch systeem moet gesteld worden. Denken wij dat elk der

atomen een gesloten baan beschrijft om het zwaartepunt, dan kan

het aantal malen dat het atoom door een bepaald punt zijner baan

gaat weder als fluctie eener cyklische coördinaat worden beschouwd,

en de afstand van dat gekozen punt tot het zwaartepunt als de

langzaam veranderlijke coördinaat. Dan zou de snelheid weder even-

redig aan het product van r en s kunnen worden gesteld; maar

het blijft de vraag of de krachten die de atomen samenhouden zoo-

dani"" werken, dat banen met andere waarde van r en andere waarde

van s als gelijkvormige mogen beschouwd worden. Bij cirkelvormige

banen valt die zwarigheid natuurlijk weg. Toch schijnt het mij

verkieselijk geen cirkelvormige banen op den voorgrond te stellen

en maar liever radiale te kiezen. Dan moeten wij echter, ten einde

de theorie der cyklische beweging te kunnen toepassen, ons voor-

stellen dat de atomen hun baan met standvastige snelheid afleggen

en dat eerst aan het einde hunner amplitude hun beweging wordt

omgekeerd door de botsingen met andere systemen en door de kracht,

die ze dwingt een systeem te vormen. Rekenen wij den afstand

van af het zwaartepunt, en zij Tq de kleinste afstand tot waarop ze

tot het zwaartepunt naderen kunnen, dan kan de snelheid worden

voorgesteld als evenredig aan (y— ^o)s, als s bijv. voorstelt het aan-

tal malen dat in 1 sek. het atoom het uiteinde zijner baan bereikt.

De levende kracht dezer beweging is dan B {r—r^fs^.

Yoor het geval van tweeatomige molekulen kunnen wij dus

stellen

:

L = A {v-hfU s3 + ^1 (ri-roi)2 Si^ + ^2 (^2-^02)' S2^.

Evenals voor niet samengestelde molekulen vinden wij

:

of

/ dPv\ 2 1 „ 2
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Alvorens nu de vergelijking voor den stationairen toestand van het

molekuul af te leiden, moeten wij eerst de vraag beantwoorden, wat

volgens deze voorstelling de grootheid b is, en in welk verband zij met

(rj— roi) en (^3— ros) staat. Van een bolvorm voor het samengestelde

molekuul kan er nu geen sprake zijn, zelfs al mochten de atomen

zuiver sferisch zijn. De vorm gelijkt meer op een cylinder, die de

bewegingsrichting tot as heeft, en waarvan de eene helft een door-

snede heeft gelijk aan de middendoorsnede van het eene atoom, en

de andere helft een doorsnede gelijk aan die van het tweede atoom.

De kleinste lengte verkrijgt het molekuul als de atomen elkander

raken, en de afstand hunner middelpunten gelijk een /-q] + ^'02 i^«

De grootste lengte als de atomen gedwongen worden hun bewegin-

gen om te keeren. Het molekuul heeft dus een veranderlijke lengte

en dus ook een veranderlijk volume. Maar er zal sprake zijn van

een middenwaarde van het volume en evenzoo kunnen wij voor

r en r^ middenwaarden kiezen, zoodat, als de doorsneden zijn

Si en S-i, de vergelijking geldt

:

^^i ?'oi + S.2 ro2 = ^0

en

/7 T

Bepalen wij nu — , en noemen wij weder de kracht die de
db

atomen samenhoudt ; dan vinden wij

:

db
' -^

f= !^ = -4 ^ („-6r ^ r + 2 B, (,,-.0,) .^r y' +
db db 3 db

dr.-

+ 2B,{r,-r,,)s.^
^^

of

^+fp + ^V2(-^l--^ + -^^-^j ... (3)
db \ dv J ( ri—VQidb r.^—r^^db )

Daar wij als atoombeweging beschouwen zulke bewegingen waarbij

het zwaartepunt stilstaat, gelden de volgende betrekkingen:

39
Verslagen der AfJeeliDg Natuurk. Dl. IX. A°. 1900/1.
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dr^ dr2

»'1— ^'01 ^2— ^'02

Si dr^ S.2 dr

2

S^dr^ -\- S^ dr

2

db

*Si(ri— roi) S^ir^—TQ^) Sj (r^—roi) + ^2 (rg—rog) b—b^

Zoodat vergelijking' (3) voert tot

:

(;' + ^J + ^')(6-''o) = 2(A+ i.) .... (4)

welke vergelijking den vorm van (2) aanneemt, als wij voor

2 (Lj -j- Lg) mogen stellen 7 RT.

Tot hiertoe staan wij dus nog voor betzelfde vraagstuk, dat wij

hierboven reeds gesteld hebben. Maar het was juist te wachten,

dat de theorie der cyklische bewegingen, ons in staat zou stellen,

dat vraagpunt tot beslissing te brengen, daar bij deze cyklische be-

wegingen juist gebleken was, dat in vele gevallen de levende kracht

integreerende divisor is van wat wij bij zulke bewegingen als toe-

gevoerde warmte moeten beschouwen.

Daar de toegevoegde warmte zal moeten strekken P tot verhooging

van de levende kracht der molekuulbeweging, en 2° tot het ver-

richten van den arbeid van de verschillende zoowel inwendige als

uitwendige krachten, kunnen wij stellen:

of

dL [ dL dL dr-, dL drg

)

dQ = dL-] do + db\
1 ^H -[

do [db dri db dr^ db
)

2 -- 2 -1
dQ = dL^~A [v—h) ^ s^^do — — A (v~b) 3 s3 dl, j^

3 3

+ 2 B^ (ri - roi) s,2 arj^ _|_ 2 B, [r^ - »'o2) Si^ dr^.
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Sclii'ijven wij

:

L =: Lq -\- Li -\- L2

2 -i^ ^
dL^ = — A {v—h) 3 y2 ,/ (y_^) _|_ A {o-b) ^d's^

o

dL^ = 2B^
(/-i
—

;'oi) si~ di\ + B^ {r^ — vq^)^ d s{^

dL^ = 2 ^2 (r'2 — /'q,) 8-1^ dr^ + B^ {vo — ^02)^ 6/ s^^.

Nu kunnen wij (/Q onder den volgenden vorm brengen:

dQ=.LQ d log [(v—b) 'Is Lq] -\-Li d lo;j [(^1— »^oi)~ •^i]+^2 '^% [0'2— ^'02)'^ ^-'21-

Deze vorm kan vereenvoudigd worden als wij in aanmerking nemen
dvi

dat mi (ri—roi) = nio (^2~^02) en '^1 Li = 1/1.2 !'> ^^j en dat voor

dr^ . db
en m de plaats mag gesteld worden . Wij verkrijgen

^2—^03 0—60

dan:

dQ = L, d log [{v-bf/s Lo] + (Li + L,) d log [{b-b.f (Li + L,)].

Noemen wij i„ de levende kraeht der molekuulbeweging Lm, dan

is Li -f L2 de levende kracht der atoombeweging La
;
en kunnen

wij ook schrijven

:

dQ = Lm d log [(v—b) "'s L,u'] + La d log [(b—bo)- X„].

Het wordt als niet meer aan twijfel onderhevig ondersteld dat

Lm evenredig is aan de absolute temperatuur, en dat dus — een to-
Lm

tale differentiaal is.

Nu is

dQ L„
-j-=^d log [{o—b) 73 Lm] -^ j- d log [{b—bo)'- La].
L/m -Lim

39'
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Aan den eisch, dat het tweede lid een totale differentiaal is, wordt

voldaan als wij — = constante = ft stellen ^).

Lm
3

Daar L,a = — R T is, wordt dan de entropie

:

riz=R\ log {v—h) 'L V» -f loij (6- h^^ '^ 2 •= "
j

•

Voor de specifieke warmte bij standvastig' volume vinden wij dan uit

\dT)~ T

/ nlh\ /db\ \

en voor

'dh
T

C_ =1-2^(1+/?) +3/? i2

/dh\

\dïy,

Het verdient opmerking, dat terwijl wij voor de molekuulbewc-

ging vonden:

[p + -^J i^—b) = % Lm,

daarentegen voor de atoombeweging vinden:

1) Er zou ook aan den eiscli, dat het tweede lid een totale differentiaal is, voldaan

zijn, als wij konden stellen ^ =^[La {1^-^)']. Voor zoover ik echter heb kunnen

nagaan, zijn er uit zulk een onderstelling geen aanneembare gevolgen af te leiden.

De stelling dat — bij alle temperaturen en onder eiken druk constant is, is zoolang

Lim

de onmogelijkheid van zulk een onderstelling niet is bewezen, echter nog niet boven

eiken twijtel verheven.
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Dat in het geval van de atoombewcgiiig de factor der levende

kracht 3 maal zoo groot is nh in het geval der molekuulbeweging,

is daarvan het gevolg, dat de molekuulbeweging in alle richtingen

plaatsgrijpt, terwijl de atoonibeweging slechts in één richting is

gedacht, en in elk geval op hetzelfde oogenblik voor de beweging

der beide atomen slechts één richting vertoont. Ook als wij de be-

weging der atomen in cirkelvormige banen om het zwaartepunt ge-

dacht hadden, zouden wij voor het product van naar binnen gerichte

krachten en de ruimte tusschen de atomen de waarde 2 La gevonden

hebben.

Het ligt nu voor de hand om aan te nemen, dat Zo = -— Lm is,

o

en zoo voor beide gevallen het product van drukking en ruimte, die

aan de beweging is toegestaan, gelijk te maken. Dan wordt 7=1.
En wij komen bepaald tot dat besluit als wij op het volgende letten.

Denken wij te midden van in alle richtingen bewegende deeltjes,

een groep die op een of andere wijze gedwongen is slechts in één

richting bijv. de vertikale richting te bewegen. Laat deze groep in

een vertikalen cilinder met mathematische wanden opgesloten zijn.

Aan den druk die in horizontale richting, dus tegen de vertikale

wanden, wordt uitgeoefend, zou deze groep geen weerstand kunnen

bieden — tenzij wij die groep zoo dun nemen, dat de cilinder slechts

de dikte van een molekuul heeft, in welk geval de materie der

molekulen aan die horizontale drukkingen weerstand biedt. Dan moet

door de beweging alleen weerstand geboden worden aan den druk

op boven- en benedenwand en is het product van drukking en

volume = 2 Zfl. Zal nu deze drukking gelijk zijn aan de buitendruk-

king, die door in alle richtingen bewegende deeltjes wordt teweeg-

gebracht, dan draagt tot dien buitendruk alleen bij de levende kracht

in vertikalen zin, welke V3 gedeelte is van de geheele levende kracht.

Door nu La=z — L te stellen brengen wij continuiteit tusschen
o

de levende kracht volgens de vertikale richting en wordt dus de

stelling dat bij gegeven temperatuur de levende kracht der deeltjes

even groot is, ook uitgebreid tot die componenten, der levende kracht,

volgens welke beweging mogelijk is. En evenmin als bij coëxisteerende

gas- en vloeistofmassa's, de groote inwendige druk, waaraan de vloei-

stof onderworpen is, afbreuk doet aan de gelijkheid der levende

kracht, en deze alleen invloed uitoefent op de maat der verdichting

der stof, evenmin moeten wij verwachten dat de misschien veel

grootere inwendige krachten, die de atomen samenhouden, invloed

uitoefenen op de gelijkheid der componenten der levende kracht der
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ïiog mogelijke bewegingen, en moeten wij den invloed dier krachten

alleen werkzaam rekenen ter bepaling van den afstand der atomen.

Tocb moeten wij dit met voorzichtigheid toepassen. Men zou licht

kunnen meenen, dat daar er twee atomen in het molekuul bewegen

ook de levende kracht van elk atoom gelijk aan Vb A» was. Dit

besluit zou al daarom onjuist zijn, omdat de levende kracht dezer

twee atomen niet gelijk is, maar de betrekking geldt

:

Wi'Zj r=z m.2 Lg.

Wij moeten deze twee atomen, waarbij de beweging van heteene

volkomen bepaald is door de beweging van het andere, als één be-

schouwen, even goed als wij niet elke helft van een deeltje als een

afzonderlijk geheel rekenen.

3 ,. , Tdb ,

Stclhm wij in C„=a. = — 7?(l+/y) -f 3/^72 -—r^—77, deze waarde
^ 2 (o— 6(j) dl

van /y, dan vinden wij

:

T fdh \

Het nog onbekende gedeelte dat bij 2 R gevoegd moet worden,

stelt voor de vermeerdering der potcatieele energie der atomen. Bij

oneindige verdunning vereenvoudigt zich de evenwichtsvergelijking

tot:

do

Daar door de afleiding uit de theorie der cyklische beweging

wed(^r hot geval, dat Pb een temperatuurfunctie zijn zou, is uitge-

sloten, vinden wij door logaritmisch te difterentieeren

d^Fi.

db^ l Idb 1

dPb b—b. idT T

of

db

d^Pi

db'^ T db

dPb ' {b—b(;)[d2

'~db
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of

dh _
6—60 dT

Tdb
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De Heer Hoek herinnert aan het besluit fier vergadering van

de Afdeeling Wis- en Natuurkunde van 24 September 1898, waarbij

op voorstel van de botanische leden der Afdeeling, aan de Neder-

landsche Dierkundige Vereeiiiging het bedrag der rente van hei

Korthalsfonds werd toegewezen voor de aanschaffing van boekwerken

van algologischen aard. Het besteden van dat bedrag was vertraagd

door de omstandigheid, dat de meeste der gevvenschte werken uitver-

kocht en sommige niet aanstonds antiquarisch te verkrijgen waren.

Nu echter het bedrag geheel besteed is, vindt de Heer Hoek
vrijheid hiervan aan de Akademie mededeeling te doen en haar den

dank der Vereeniging over te brengen voor de liberale beschikking

door de Afdeeling genomen.

De bibliotheek van het Zoölogisch-Station der Yereeniging is daar-

door verrijkt met 25 boekwerken, waaronder er zijn van betrekkelijk

groote waarde, zooals Harvey's Phycologia britannica, Tiiuret's

Etudes phycologiques en D. E. ToNi's Sylloge Algarum.

De titels der 25 boekwerken zijn de volgende:

Greville, R. K.,

kützing, f. t.,

Rabenhorst, L.,

Le Jolis, A.,

Heirerg, P. A. C,

Harvey, W. H.,

Thuret, G.,

Farlow, W. G.,

Le Jolis, A.,

Berthold, G.,

Toni, J. B. de,

Oltmanns, f.,

Algae Britannicae. Edinburgh, 1830.

Phycologia generalis. Leipzig, 1843.

Die kieselschaligen Bacillarien oder Diatomeen.

Nordhauscn, 1844.

Die Süsswasser-Diatomacecn. Leipzig, 1853.

Examen des espèces confondues sous le nom

de Lammaria digitata Auct. Breslau et

Bonn, 1856.

Conspectus criticus Diatom icearum Danicarum.

Köbenhavn, 1863.

Phycologia britannica. 4 vols. Loudon, 1871.

Etudes phycologiques. Paris, 1878.

The Marine Algae of New England. Washing-

ton, 1879.

Liste des algues marines de Cherbourg. Paris,

1880.

Beitrage zur Morphologie und Physiologie der

Meeresalgen. Leipzig, 1882.

Sylloge Algarum. Vol I-IV, l.Patavii, 1889-'97.

Beitrage zur Kenntniss der Fucaceen. Cassel,

1889.

Beitrage zur vergleichenden Entwicklungsge-

schichte der Fucaceen. Berlin, 1889.



Pelletan. J.J.e.a.,

Oltmanns, f.,

Cleve, P. T.,

Oltmanns, f.,

ScHüTT, Fr.,

Wildeman, E. de

Wille, N., e. a.

Heurck, H. V.,

BÜTSCHLI, o.,

ZiMMERMANN, A-,
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Les Diatomées. 2 vols. Paris, 1891.

Ueber einige parasitische Meeresalgen. 18 94,

Synopsis of the Naviculoid Diatoms. 2 pts.

Stockholm, 1894—95.

Notizen über die Cultur-und Lebensbedingungen

der Meeresalgen. 1895.

Die Peridineen der Plankton-Expedition. I. Kiel,

1895.

Peridiniales und Bacillariales (Engler und

Prantl) Leipzig, 1896.

Flore des Algues de Belgique. Bru xelles- Paris,

1896.

Euphyceae (Algae) (Engler imd Prantl).

Leipzig, 1897.

Traite des Diatomées. Anvers, 1899.

Protozoa (Bronn's Klassen und Ordnungen
3 Bnde. Leipzig, 1880— '89.

Die botanische Mikrotechnik. Tübingen, 1892.

Daar op de daartoe door den Voorzitter gedane vraag geen der

Leden zich beschikbaar stelt om naar het Jubilee der Univcrsity

te Glasgow te worden afgevaardigd, zal de uitnoodiging tot deel-

neming met een brief van gelukwensch worden beantwoord.

Voor de Boekerij worden aangeboden door den Heer Stokvis,

namens het correspondeerend Lid J. Forster: „Warum und was
essen wir? Rück-und Ausblicke in der Ernahrungsfrage" : door den

Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen P. „Verslag van den Staat

der Sterrenwacht te Leiden en van de aldaar volbrachte waarne-

mingen van 20 September 1898 tot 17 September 1900" en 2».

namens den Heer J. J. A. Muller: „Total solar eclipse of 1901,

May 18. Informations for observing parties and climatological condi-

tions along the track of the Moon's shadow".

Na resumtie van liet behandelde, sluit de Voorzitter de vergadering.

((> Maart 1901.)





KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING
DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 30 Maart 1901.

Voorzitter: de Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Inhoud ; Ingekomen Stukken, p. 604. — Verslag over een schrijven van den Minister van

Oorlog betreffende de approviandeering voor de stelling van Amsterdam, voor zoover

het artikel „zout" betreft, p. 604. — Mededeeling van don Heer Kluyver: „Over de

ontwikkeling van eene functie in ecne reeks van veeltermen" p. 608. — Mededeeling

van dcQ Heer van der Waals: „De toestandsvergelijking en de theorie der cyklische

beweging" II, p. 614. — Mededeeling van den Heer S. L. Schouten: „Over rcin-

kultuur van Saprolegniaceeën'', (Aangeboden door den Heer Went), p. 628. —
Mededeeling van den Heer Beterinck. : „Oligonitrophile bacteriën", p. 633. —
Mededeeling van den Heer A. Smits: „Over het verloop van den factor i als functie

van de concentratie", (Aangeboden door den HeerBAKiiuis Roozeboom), p. 642. —
Mededeeling van den Heer P. K. Lulofs: „Over substitutiesnelheid bij aromatische

halogeennitroderivaten", (Aangeboden door den Heer Lobry de BrüynJ p. 647. —
Aanbieding door den Heer Stokvis van de dissertatie van den Heer J. Brand:
„Onderzoekingen over afscheiding en samenstelling van de gal bij den levenden

meusch", p. 649. — Mededeeling van den Heer Kamerlingh Onnes: „Over
proeven van db Heen omtrent den kriti&chen toestand", p. G^\. — Mededeeling

van de Heeren Kamerlingh Onnes en H. H. Francis Hyndman: „Isothermen van

twee-atomige gassen en hunne binaire mengsels I. Piëzometers met veranderlijk

volume voor lage temperaturen" p. 668, (met 2 platen). — Mededeeling van den Heer

P. A. H. Schreinemakeks: „Iets over evenwichten in ternaire stelsels", (Aangeboden

door den Heer Kamerlingh Onnes) p. 675. — Aanbieding eener verhandeling namens

den Heer Chr. A. C. Nell: „Poolbanden, naar waarnemingen gedurende 20 jaren

door H. J. H. Groneman", p. 688. — Aanbieding van boekgeschenken, p. 688. —
Vaststelling der Aprilvergadering op 20 April 1901, p. 688. — Errata, p. 689.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering woi'dt gelezen en goed-

gekeurd.

Naar aanleiding van het voorgelezen Proces-Verbaal benoemde de

Voorzitter eene Commissie bestaande uit de Heeren Stokvis en

Kamerlingh Onnes om met twee leden door de Letterkundige

Atdeeling aan te wijzen een adres van gelukwensch op te stellen

voor het Jubileum der Universiteit te Glasgow.

40
Verslageu der Afdeeling Natuurk. Ui. IX. A". 1900/1.
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Ingekomen zijn :

1°. Schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken, d.d.

26 Februari 1.1. waarin bericht wordt dat het jaarlijksch subsidie

van /'21300.— is verhoogd met ƒ2000.— ter bestrijding der kosten

voor het te organiseeren regionaal bureau voor den wetenschappe-

lijken Catalogus.

2"^. Schrijven van den Minister van Waterstaat, Handel en Nij-

verheid d.d. 2 Maart 1.1. bericht gevende dat op de betaling van het

subsidie voor de Geologische Commissie orde gesteld is.

3^. Circulaire van het Institut de France waarbij de Akademie

bericht wordt gegeven dat de vergadering der Association internatio-

nale des Académies zal plaats hebben op 16 April a.s.

4^. Schrijven van de Royal Society te Londen d.d. 6 Maart 1901

ter begeleiding van eenige exemplaren van het „Report on the question

of the extension of the geodetic are along the 30^'^ meridian."

5°. Eenige exemplaren van een „Antrag der Kon. Sachsischen

Gesellschaft der Wissenschaften auf Bestellung einer Fachcommission

für menschlichc und thierische Entwicklungsgeschichte und für

Anatomie des Gehirnes vorgelegt der Generalversammlung der Inter-

nationalen Association der Akademieu."

6". Circulaire van het 5<^ Congres international de Physiologie

te Turijn te houden van 17—21 September a.s.

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

De Heer Stokvis brengt namens de daartoe benoemde Commissie

verslag uit over het schrijven van den Minister van Oorlog van

2 Januari 1901. Het verslag luidt aldus:

Verslag over de vraag „of het mogelijk is geheel of gedeeltelijk

weg te nemen de bezw^aren welke verbonden zijn aan de approvian-

deering voor de stelling van Amsterdam, voor zoover het artikel

„zout" betreft".

Het keukenzout speelt zulk een eigenaardige rol in de dierlijke

huishouding en de samenstelling van het menschelijk lichaam, dat

een surrogaat daarvoor niet valt aan te wijzen. Men heeft daarin

een betrekkelijk zeer eenvoudige stof voor zich, die in het bloed en

alle vochten van het dierlijk lichaam steeds voorhanden is. De hoe-
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veelheid, die daarvan in het bloed voorkomt, is zoo goed als eene
standvastige grootheid en alles in het dierlijk lichaam schijnt er op
ingericht, om het gehalte van het bloed aan keukenzout, dat voor
het ongeschonden behoud van zijn vormelementen van het hoogste
gewicht is, onveranderd te doen blijven. Wordt meer zout toe-

gevoerd, dan wordt, in hoofdzaak langs de nieren, die overmaat,

waardoor de concentratie van het bloed aan zout zou kunnen stijgen

uit het lichaam verwijderd; neemt de toevoer van zout af, dan houdt
het bloed het met alle kracht terug, zoodat de bedoelde concentra-

tie behouden blijft. Talrijke proeven, door verschillende onderzoekers

omtrent de gevolgen van keukenzout-onthouding bij den raensch en
bij hoogere diereu verricht, hebben dan ook tot de eensluidende

uitkomst geleid, dat, bij overigens voldoende voeding, die onthouding

op zich zelf noch bij den mensch noch bij het dier groote bezwaren
met zich mede brengt. Wel zijn daaromtrent enkele tegenstrijdige

opgaven voorhanden; zoo o. a. van Russische lijfeigenen, die, ten

gevolge van gebrek aan zout, waterzuchtig zouden zijn geworden,

maar een nauwkeurig, systematisch onderzoek heeft overtuigend aan
het licht gebracht, dat deze stoornissen in het welbevinden onmoo-e-

lijk aan de onthouding van keukenzout op zich zelf konden geweten

worden. In zijn boek „History of the conquest of Mexico", London,

1867, (Vol. I, p. 229), verhaalt Prescott, dat „de inwoners van

„Tlascala, een krachtig en krijgshaftig volk, dat hoofdzakelijk van

„landbouw en handel leefde, door de legers der Azteken lange jaren

„van de gemeenschap met de kust uitgesloten waren en geen keu-

„kenzout konden bekomen. Langer dan een halve eeuw bleven zij

„van katoen, van cacao, van zout verstoken Hun smaak veranderde

„door die lange onthouding zoo, dat het eenige generaties na de

„verovering duurde, voordat zij weer met het gebruik van zout

„verzoend waren."

Een der leden onzer Afdeeling onderwierp zich in 1862 aan

eene proef, waarin hij eerst gedurende vijf dagen, daarop met eene

tusschenruimte van vier dagen weer opnieuw zeven achtereenvol-

gende dagen, zich niet alleen van elke toevoeging van keukenzout

tot de door hem gebruikte spijzen onthield, maar buitendien

slechts spijzen en dranken gebruikte, w^aarin het keukenzout in zeer

geringe hoeveelheid voorhanden, of waaruit het opzettelijk zooveel

mogelijk verwijderd was. Zijn kost bestond uit 150 gram zonder

zout gekookt of gestoofd vleesch, dat vooraf was uitgekookt, uit in

water afgekookte groenten, uit thee en koffie met een spoor melk
uit rauwe of zacht gekookte eieren en ongezuurd brood. Boter werd
in het geheel niet genuttigd. Van de keukenzoutonthouding werd

40*
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geen ander nadeel ondervonden dan een flauwe smaak in de eerste

dagen der proef, waaraan de proefnemer intusschen zoo spoedig

wende, dat bij den terugkeer tot de normale voeding de op de ge-

wone wijze toebereide spijzen den indruk maakten van sterk met

zout bedeeld te zijn.

Gelijksoortige proeven door Klein en Verson en door ons cor-

respondeercnd lid Fokster gedaan, hebben bij mensch en dieren tot

dezelfde resultaten geleid. In die proeven werd nog minder zout in

het lichaam gebracht dan bij gebrek aan zout in een belegerde

stelling het geval zal zijn. Gelijk men weet, bevatten immers vooral

de dierlijke voedsels, zelfs zonder zout-toevoeging, nog eene hoeveel-

heid keukenzout, die voor de behoeften van het dierlijk lichaam vol-

doende mag gerekend worden. Dat daarentegen uitsluitend of over-

wegend gebruik van plantenvoedsel, waarin de kaliumzouten de

overhand hebben, en de natriumzouten slechts in zeer geringe hoe-

veelheden voorkomen, een ruimen toevoer van chloornatrium wensche-

lijk maakt, heeft Bünge met kracht van redenen in het licht gesteld.

Toch heeft hij het bewijs niet kunnen leveren, dat onder die om-

standigheden die toevoer volstrekt noodzakelijk moet geacht worden.

Mag men dan ook de mededeelingen van Lapicque in de Comptes

rendus de la Société de Biologie, 1896 No. 19 vertrouwen, dan zoude

in Centraal-Afrika aan het bekken van den Ogooué en van de

Sangha keukenzout onbekend zijn en de van plantenvoedsel levende

bevolking als toespijze een plantenasch gebruiken, die bijna uitsluitend

uit kalium (of potasch-) zouten bestaat.

Al heeft nu ook onthouding van keukenzout geen rechtstreeksche

schadelijke gevolgen, toch verdient het, waar in oorlogstijd eene

ruime approviandeering der gewone levensbehoeften en toespijzen in

hooge mate wenschelijk geacht wordt, ten volle instemming, indien

daarbij ook voor ruime approviandeering van keukenzout wordt zorg

gedragen. Zout toch is een der voortreffelijkste smaakprikkels, waar-

van het gebruik de spijsvertering bijzonder bevoordeelt, de vochtbe-

weging in het levend lichaam bevordert en vergemakkelijkt en wel-

licht nog andere voordeden voor de stofwisseling oplevert. (Pugliese

houdt het in zekeren zin voor een spaarmiddel). Een surrogaat daar-

voor valt niet aan te wijzen en toen bij de belegering van Metz in

1870 het keukenzout in de veste ontbrak, heeft men dan ook, on-

danks de daaraan verbonden bezwaren, niet geaarzeld in die behoefte

te voorzien door wekelijks 1400 Liter verzadigde keukenzoutoplos-

sing te bereiden uit stoffen, die men voor glas- zeep- en verf-fabrieken

in voorraad had (koolzure natron en zoutzuur; zwavelzure natron

en chloorbaryum). Om den belegerden soldaten en burgers zoo vol-
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ledig" mogelijk weerbaarheid en opgewektheid te doen hehouden, moet

dus in de belegerde stelling voor hen o. a. zooveel en zoodanig

keukenzout voorhanden zijn, als waaraan zij in vredestijd gewend

zijn. Immers de ervaringen uit Ned.-Indiü leeren, dat ook de hoe-

danigheid van het zout zeer in aanmerking moet genomen worden.

In 1863 heeft men daar kunnen ervaren, welke hooge graad van

ontevredenheid bij de Inlandsche soldaten gewekt werd, toen hun in

plaats van het door hen geliefkoosde onzuivere, door bij menging van

magnesiumzouten, min of meer bitter smakende inlandsche keuken-

zout, zuiver tafelzout verstrekt werd (P. C. v. D. Kemp, 'sLands

zoutmiddel in Ned. Indië p. 56, p. 59). De smaak geeft hier den

doorslag.

Bij de approviandeering der stelling Amsterdam zal het dus, daar

de bevolking hier te lande aan zout gewend is, dat slechts enkele

pCt. onzuiverheden bevat, groot voordeel aanbieden, een zoo zuiver

mogelijk zout op te slaan. De onzuiverheden toch zijn het, die het

zout vochtig doen worden, en scheikundig zuiver zout kan zeer langen

tijd onveranderd worden bewaard. Buitendien kieze men een zout

dat zoo weinig bergruimte als mogelijk inneemt.

Zoodanig zout nu is in het klip- of steenzout voorhanden, althans

wanneer het zoo zuiver is, dat het zonder geraffineerd te worden

voor het gebruik geschikt is, gelijk dit met het zout uit enkele zout-

mijnon, b.v. uit die te Wilhelmsglück (in Wurtemberg) het geval is,

welk zout een 3—4 maal geringere bergruimte eischt ^) dan het grofkor-

relige uit zoutkeeten of het uit oplossing verkregene ^). Daarnaast zal

het de aandacht van Z.Exc. den Minister van Oorlog niet ontgaan

zijn, dat in de laatste jaren in Ned.-Indië zoutbriquetten vervaardigd

worden, omtrent wier bereiding een uitvoerige beschrijving te vinden

is in de Mem. van toelichting bij Hoofdstuk X (Koloniën) der Staats-

begrooting voor 1897 en in de daarbij behoorende bijlage D, waarnaar

bij die Memorie verwezen wordt ^), en dat bij proeven tot vervaar-

') Een stuk steenzout uit VVühelmsolück bleek, na 30 jaar in het Scheikundig Labo-

ratorium der Polytechnische School bij onvolkomen luchtafsluiting bewaard te zijn, nog

slechts ü.1 pCt. water te bevatten, en zoo goed als chemisch zuiver, evenals een stuk

steenzout uit de mijn der HoU. Zoutmaatschappij Stroupki in Zuid-llusland, dat onge-

veer 10 jaar bewaard was. De dichtheid van steenzout is 2.1.

") Volgens de onderzoekingen in het Scheik. Lab. der Polytechnische School lost

zout uit St. Martin niet helder in water op, en bevat betrekkelijk veel onzuiverheden in

den vorm van zwavelzure magnesia en kalk. Middelfijn-zout uit de zoutkeet van den

heer Kok te Bergen-op Zoom bevatte 9.3 pCt. water en 2.2 pCt. andere zouten be-

halve keukenzout. Het Na-Cl geh. was dus 88.6 pCt.

•') Het onderzoek van een uit Madura afkomstig briquet in het bovengen. Scheik.

Laboratorium leerde, dat daarin 93.6 pCt. Cl Na voorkwam, 2.4 pCt. water en 3.3 pCt.

verontreinigingen (zwavelzure kalk en magnesium + chloor-magnesium).
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diging dier briquetten ook onderzoekingen zijn gedaan omtrent de

in Oostenrijk (en Frankrijk) gebezigde werktuigen, ten einde het

zout samen te persen en het eene zoo geringe bergruimte als mogelijk

te doen innemen.

Mocht de Min. v. Oorlog het advies der Afdeeling wenschen in te

winnen omtrent de geschiktheid van bepaalde monsters der vermelde

of andere vormen van keukenzout voor het door hem beoogde doel.,

dan zou onze Afdeeling zich reeds nu daartoe ten volle bereid kunnen

verklaren.

J. M. VAN BEMMELEN.
(}. VAN DIESEN.

Amsterdam, 30 Maart 1901. S. HOOGEWEUFF.
c. A. pp:kelhaeing.
B. J. STOKVIS.

Het verslag wordt goedgekeurd en zal aan den Minister van Oorlog

in afschrift worden toegezonden.

Wiskunde. — De Heer Kluyver doet eene mcdedeeling: ^fiver

de ontwikkeling van eene functie in eene reeks van veeltermen^

Zooals BoREL opmerkte i) bestaat het fundamentcele vraagstuk

in het ontbinden van 1 : 1

—

x. Want, als wij eens hebben gevonden

eene ontwikkeling van den vorm

1 00 co, V

= 1 + -2* T„ i^d') = 1 -f- ^ a\n X -f «2» x"- -\- a^n oc'^ -\- " ' Ctnn X''
,1—^ 1 1 \ /

die convergent gemaakt kan worden in elk eindig gebied van het

a?-vlak, dat niet eenig deel der rechte lijn (+ 1, + '^) insluit, dan

kan men uit

ƒ(.•) = Jo,„Or-a)'«
o

afleiden

öt) 00 p -1

ƒ (^)= Cq+^S" £/"„ {x-d)— Cq-\^:E a\n Cl 0'«?-a)+«2n c^ {x-af-\-.., Unn Cn (^-a)" ,

1 1 L J

en de reeks der veeltermen ün{x—a) zal f(x) kunnen voorstellen

in elk eindig gebied van de „ster" van Mittaq-Leffler.

^} Annales de Tccole normale, deel IG, blz. 132.



( 609
)

Oplossingen van het fandamen teele vraagstuk zijn gegeven door

Mittag-Léffler 1), Pain LEVE -) en anderen
;

toch zijn tot heden

nieuwe oplossingen niet zonder belang. Misschien staat de hier be-

schreven oplossing niet achter, wat eenvoudigheid betreft, ten minste

van het gezichtspunt der theorie.

Zooals Painlevé liet zien, staat het vraagstuk om 1 : 1

—

x te

ontbinden in verband met een vraagstuk der conforme afbeelding,

dat een zeker gebrek aan bepaaldheid insluit. In dit vraagstuk

wordt verlangd het inwendige van een t/-cirkel, met middelpunt in

den oorsprong en met straal één af te beelden op het inwendige

van eene gesloten ^-kromme zonder knoop, die rond den oorsprong

en door het punt z-=^ -\- \ gaat. Met ?f = O en ^< = + 1 moeten

2 = en 2; = + ! overeenkomen; bovendien moet men de gedaante

van de 2;-krorame afhankelijk maken van een of meer willekeurige

parameters op zulk eene wijze, dat wanneer deze laatste geschikte

waarden aannemen, de 2;-kromme meer of minder langwerpige vormen

aanneemt, welke moeten kunnen afwisselen tusschen een ;s-cirkel

met het middelpunt in den oorsprong en met straal één en een strook

van oneindig kleine breedte, die het segment (O, + 1) bedekt.

Op geen andere wijze is de keuze van de ^^-kromme beperkt. Wij

zullen hier onderstellen, dat deze kromme is eene ellips met een

der brandpunten in 2 = en het afgelegen uiteinde der groote as

in 0= + 1-

De functionale betrekking van Schwarz

• ( ^ .

w
I

maakt van een «^cirkel en eene 0-ellips conforme figuren ; daar echter

door deze formule de middelpunten van beide krommen overeenstem-

men, en in ons geval het middelpunt van den cirkel toegevoegd

moet zijn aan een der brandpunten van de ellips, is eene kleine

wijziging noodzakelijk.

Het zal blijken, dat de overeenkomst, vastgesteld door de verge-

lijking

sin ^sn-^V^l
(l+^/V ^2^ ^\

aan alle vereischten voldoet. Wat k, K en q betreft, het zijn de

*) Acta Matliematica, deel 23, bladz. 43 en deel 24, bladz. 183 en 205.

') Comptes rendus, 23 Mei en 3 Juli 1899.
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gebruikelijke constanten van Jacobi in de theorie der elliptisclie

functies ; wij zullen h en K beschouwen als functies van q en daar-

door laatstgenoemde grootheid laten dienen als een willekeurigen

bestaanbaren parameter, die dan alle waarden tusschen O en 1 kan

aannemen.

Stellende

29V2

1 + ^
'

zal de functionale betrekking tusschen w en 2 den ?f-cirkel afbeelden

op eene ^-ellips, welke in poolcoördinaten wordt voorgesteld door

de vergelijking

1—

«

R=
1— f cos (p

Als q tot nul nadert, verdwijnt de excentriciteit f, de ^'-ellips

wordt een cirkel en in de grens heeft men z — u] daarentegen als

q zijne bovenste grens één nadert, vervormt de ellips zich in eene

nauwe lus, geslagen om het segment (O, + 1).

Blijkbaar kunnen wij uit de functionale betrekking eene ontwik-

keling van z naar opklimmende machten van 11 afleiden.

Schrijvende

20V2 co

z — —TT-r ^ Ck u\

zijn de coëfficiënten Ch te vinden met behulp van de differentiaal-

vergelijking

. (k-u) (i-hu)g +1 [^-2 u (i+r^)+3^-«2] ^£-JLz=:

2q^ TV

Voor de beide eerste termen zal men vinden ^)

2 ^ 2 {&,^ + ^3^-1)

1) Kotatie der S--coiisi!iiiten volgens Tanxeky et ]\IoLK, ïllriuents de k tliéorie des

fouctions ellipti([ues.
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en kan clan verder gebruiken de betrekking

^ 4[A^W + ^3^)-l] ^ _ (/^-1)(2A-1)
^ _^-^'-

(2AH-1)(2A + 2)»V<>3' ^ (A4-l)(2/. + l) ^'

'

om de hoogere coëfficiënten te berekenen.

Op dezelfde wijze is het mogelijk om 2" te ontwikkelen. "Want

2;" is even goed als z zelf eene som van cosinussen van veelvouden

van de grootheid

en de ontwikkeling van cos 2 m ft geeft niet meer moeite dan die

van cos 2 ft. In het bijzonder heeft men er aan te denken, dat de

reeks voor 2" met den term ^/." begint.

De voorafgaande beschouwingen stellen ons in staat om de functie

1 : 1 — xz uit te drukken als eene machtreeks in 11. Want feitelijk

behoeft men slechts de verschillende machten van z in de reeks

1 -\- X Z -f-
.r^ Z^ A;- OC^ Z^ A;- . . . .

te ontwikkelen, en de uitkomst naar opklimmende machten van \i

te rangschikken.

Op deze wijze verkrijgen wij eene ontwikkeling van de gedaante

= 1+ Jr„(a^^)w«,
1 — xz 1

waarin de coëfficiënt T„ (ic, g) is een veelterm in x^ van den graad

n, terwijl de coëfficiënten van dien veelterm den parameter c^ be-

vatten.

Wij stellen x = Qé'^ en vragen naar de voorwaarden ten aanzien

van X en van g*, onder welke deze w-reeks een convergentiestraal

heeft minstens gelijk één.

Dit punt wordt op de volgende wijze onderzocht. Neem aan, dat

u naar willekeur zich beweegt binnen den ««-cirkel met het middel-

punt in den oorsprong en met straal gelijk één, dan zal z ter zelfder

tijd zich bewegen binnen de overeenkomstige 2;-ellips en de bewe-

ging van het punt xz is beperkt tot het inwendige van eene tweede

ellips in het «-vlak. Blijkbaar wordt deze ^2-ellips verkregen door

de s-ellips om den oorsprong over een hoek 6 te draaien en tevens
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hare voerstralen to verlengen in reden van (j : l. Indien dus het

punt z = J slechts buiten deze x2;-cllips, met de vergelijking

l — 8 COS {(p — O)
'

gelegen is, blijft de functie 1:1 — xz eenwaardig en eindig, waar

het punt u binnen den ^^-cirkel, of zelfs op diens omtrek, ook gelegen

moge zijn. Derhalve, zoodra x en q zulke waarden hebben, dat

i> (^-')^

1— s cos

of wat hetzelfde is, dat

1 €

() < -——— COS O,
1— S 1

—

€

zal de ?f-reeks onvoorwaardelijk convergeeren voor |
ii

|
< 1

.

Wij onderstellen, dat x en q deze hun opgelegde voorwaarde be-

vredigen, en stellen dan i( = + 1 ; op deze wijze verkrijgen wij

1

:;
= 1 + ^ T„ {x, g),1— ;r 1

eene ontwikkeling van 1 : 1

—

x, geldig voor alle punten x gelegen

binnen den limagon

1 s
ü = COS 6

.

^ 1— £ 1—6

Deze limagon heeft een geïsoleerd dubbelpunt in x = O en den

dichtstbij liggenden top in x^^l. Zijn vorm hangt af van de waarde

van </; door dezen parameter te wijzigen, kunnen wij tot op zekere

hoogte het convergentiegebied van de reeks der veeltermen regelen.

Neem q = O en de limagon ontaardt in een cirkel met middelpunt

in x^=0 en met straal één; onderstel, dat ^ nadert tot zijne bovenste

grens en de limagon bedekt steeds grooter wordende gedeelten van het

ic-vlak; in de grens voor q = 1 zou de limagon alle mogelijke

punten x insluiten, uitgezonderd die, welke gelegen zijn op de rechte

lijn (+1,+ 00).

Aldus blijkt, dat de ontwikkeling van 1 : 1—x convergent gemaakt
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kan worden in elk eindig gebied van het vlak, dat niet een deel

der lijn (+ 1, + oo) bevat, en wij kunnen die ontwikkeling gebrui-

ken, zooals in het begin werd aangegeven, om eene ontwikkeling

af te leiden, die eene willekeurige functie f {x) voorstelt.

Door bij voorbeeld te nemen q = e"" hebben wij voor alle punten

X binnen den limagon

Qz=i 1.663 — 0.663 £-05^,

1 = 1 + [0.5785 ^] + [0.2133 x + 0.3347 a^] +
1

—

X

+ [0.0968 X -f 0.2468 x^ + 0.1936 a?3] -f

+ [0.0488 X + 0.1575 x^- + 0.2142 x"^ + 0.1120 x'^'^^ +

+ [0.0262 X -f 0.0978 .i^ + 0.1762 .i- + 0.1652 .ï* + 0.0648 x-} -f

Indien wij nu de coëfficiënten van x*^^ x^^ . . . .-r^, . . . in volo-ordc

vermenigvuldigen met O, 1, O, — v, O, —,..., dat is met de over-

eenkomstige coëfficiënten der machtreeks

X x^ x^
IgU,.=--- + -....,

verkrijgen wij de ontwikkeling

bgtgx= [0.5785 x^ + [0.2133 x] + [0.0968 x — 0.0645 x^] -{-

+ [0.0488 ^—0.0714 .r3] + [0.0262 ^—0.0587 x^ -f 0.0130 ^5]_|_. . .^

en de gelijkwaardigheid van functie en reeks bestaat voor alle punten,

gemeen aan het inwendige van de beide limacons

(j z= 1.663 db 0.663 sin 6.

En volkomen op dezelfde wijze leiden wij af uit

1 . . 1 3 , 5 „ 35 63

V \—x ^2 ^8 ^16 ^128 ^256
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I
r= 1 + [0.2892 x] + [0.1066 a^ -\- 0.1255 x^-] -fy/l—x

+ [0.0484 X 4- 0.0925 x^ + 0.0605 x^] -f

+ [0.0244 X 4- 0.0592 x^ + 0.0669 x- + 0.0306 .r+] +
+ [0.0131a:' -1-0.0367 A'2 -f 0.0551^-3+0.0452*^+ 0.0159 :?.5]+ .. .,

waarbij het convergentiegebied hetzelfde zal zijn als voor de ont-

wikkeling van 1:1 — x.

Bij wijze van proef kunnen wij uitvoeren de substitutie x-=— 1.

Er komt

:

1—= 0.5000 = 1-0.5785+0.1214-0.0436 -[-0.0065-0.0042+..

.

= 0.5016 + ...,

bgUj{—\) — — 0.7854 = — 0.5785 — 0.2133 -0.0323 +
+ 0.0266 + 0.0195 + ... = — 0.7820 +. . .,

0.7070 = 1 — 0.2892 + 0.0189 — 0.0164 — 0.0015 —
1/2

— 0.0022 + . . . = 0.7096 +

Natuurkunde. — De Heer van der Waals biedt de volgende

mededeoling aan: „De toestandsvergelijking en de theorie der

cyklische heweging''\ II. (Vervolg van bldz. 599).

Denken wij een drieatomig molekuul, dan moeten wij, alvorens

de vergelijking voor het evenwicht en de entropie en de specifieke

warmte te kunnen berekenen, den bewegingstoestand kennen. Mocht

de beweging zoodanig zijn, dat het eerste atoomjuist in het zwaarte-

punt is geplaatst, en dus alleen de beide overige atomen bewegen,

dan zal zulk een molekuul als een tweeatomig zijn te beschouwen

en de evenwichtsvergelijking weder gelijk zijn aan

:

Maar de waarde door h^ voorgesteld zal behalve de ruimte der

bewegende atomen ook bevatten de ruimte, welke het stilstaande

atoom inneemt.
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Mocht de beweging ten opzichte van het zv/aartepunt van de drie

atomen zoodanig zijn, dat door den afstand van één de plaats der

beide overige geheel bepaald is, zooals het geval zou zijn, wanneer

zij zich volgens drie lijnen bewegen, die onveranderlijke hoeken

insluiten, en het geval dus te beschouwen is als een trillend systeem

met één graad van vrijheid, ook dan moet zulk een molckuul in

onze beschouwingen als een tweeatomig gelden.

Eerst wanneer de l)eweging van twee der drie atomen ten op-

zichte van elkander zoodanig kan zijn, dat zij onafhankelijk is van

de beweging van het derde atoom ten opzichte van het zwaartepunt

der beide eerstgenoemde, kan het molekuul ook uit ons oogpunt

een drieatomig molekuul genoemd worden, en zullen wij een grootere

specifieke warmte en een gewijzigde toestandsvergelijking vinden.

Zij in nevensgaande figuur Z het

^ zwaartepunt van het molekuul, terwijl

Aj B en C de oogenblikkelijke stand

der drie atomen aangeven. Laat J^

het zwaartepunt van A en B zijn,

dan moeten natuurlijk de punten C,

Z en B op een zelfde rechte lijn ge-

legen zijn. Nemen wij de afstanden

DA = r^, BB — ^2, CZ— r^ en BZ= r^.

Wij denken nu de beweging der ato-

men zóó dat A en B volgens hunne

verbindingslijn bewegen, en dat tegelijkertijd, maar onafhankelijk

daarvan, ook C en B naar elkander toe bewegen. Dan kan du levende

kracht der eerste beweging voorgesteld worden door:

^1 (>-i-^-oi)'^ si' + B, {r,-ro2f s/

en die der tweede beweo-ino- door

:

^3 (^3— ^03)^ S3^ + Q (^4— ^Oi)'^ S4^-

De som dezer hoeveelheden vermeerderd met A {v— by'3 's" stelt dan

de geheele levende kracht voor.

Daaruit leiden wij af voor de evenwichtsvergelijking:

db dv ^r-^—r01 c/b r^—r^z db r^—r^^ db r^—rQ^db\

Noemen wij de voluumvergrooting ten gevolge van het bestaan
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der eerste beweging

:

^1—^01 = '^'i
(''1—

''oi) + '^2 (r2—rQ2)

en ten gevolge van het bestaan der tweede beweging:

^2—^02 = ^Z (^3— '\'3) + ^4: (^4— ^04)-

In deze uitdrukkingen hangen r^ en r^ op bekende wijze van

elkander af, evenzoo r^ en 7-4; maar ^i en ^3 moeten op elk oogen-

blik als van elkander onafhankelijk gedacht worden. De som van

^1—^01 6n &2— ^02 is de grootheid, die wij als de volumevermeerdering

van het molekuul mogen beschouwen, en dus is:

^—^01 = (^1—^01) + (^2—W-

"Wegens de onafhankelijkheid der beide atoombewegingen, verkrijgen

wij dus twee evenwichtsvergelijkingen

:

dL
, ,

dP, 2{L, + L^)
-TT +P+-r- = --7

)dbi dv Oj

—

Oq-^

en

dL dP,^ 2{L^ + L,)

dh^ dv h—^Q2

waarvan de een geldt voor die richting in het molekuul, welke A

en B verbindt, en de ander volgens de richting, welke C en -D ver-

bindt. Met andere woorden het molekuul bezit twee richtingen, volgens

welke het verschillende samendrukbaarheid kan bezitten. Een vorm

voor de potentieele energie, welke met die verschillende eigenschappen

in verschillende richtingen geen rekening houdt, is dus onvoldoende.

Bij de thermodynamische afleiding der evenwichtsvergelijking is dus

door de grootheid Pb in te voeren ten onrechte een vereenvoudiging

aangebracht, en zouden wij beter in overeenstemming met het

verschil in eigenschappen in de twee richtingen handelen door

twee grootheden Pu en Pi^ in te voeren. Met behulp daarvan

kunnen wij dan schrijven:

en

(p +^+^) (t^-W = 2 (L3 + ij = RT.
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Berekent men, op dezelfde wijze als dat op bldz. 595 voor twee-

atomige molekulen gedaan is, de waarde van dQ^ dan vindt men

voor drieatomige molekulen, waarbij de atomen op de beschreven

wijze bewegen

:

dQ = L, d log [{v-hyU LJ + (Li + L^) d log i{h,-hQ^f (L, + L^)] +

+ {L, + L,) d log m-bo2? L, + L,)-].

L. 4- Lo 1 Zg + L4
,

Stellen wij weder — -^ =— = —^^ , dan verkrijgen wij :

Lq ö Lq

n = R{log {v-h) T V. + log {hi-h,{) T V3 + log (62-&02) T'k}

en dus voor de waarde der specifieke warmte bij v = co :

Nemen wij P^i van den vorm : Pb\^= k «1 (^1—^01)^ ^n evenzoo

Pi2 "^an den vorm : P^g = * «2 (^2—^02)^5 ^^i^ vinden

wij in de onderstelling dat «1 en «2 ^'^^^ ^^ temperatuur onafhan-

kelijk zijn, uit de bij u = 00 geldende evenwichtsvergelijkingen, nl. uit

«1(^1-^03)' = ^^'

en

a,{h,~h,,f = RT

Tdib,-h,{) Td{b,-b,,)
^zoowel ; als o^eliik aan i, en wordt

{b,-b,,)dT ib,-b,,)dT =' J

en bijgevolg

7 9
Cy = — P en Cn = — P,

2 '^ 2

O, 2-^= 1+— = 1,2857.
a, ^7

Voor koolzuur vindt men voor deze verhouding waarden opge-

geven, welke uiteenloopen van 1,274 tot 1,322 ^). Voor NgO loopen

1) Zie O. E. Meyer: Die kinetische Theorie der Gase. 1877 pag. 91.
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de waarden uiteen van 1,267 tot 1,327. Yoor SO2 vindt men 1,248

tot 1,262.

Bij deze berekening van de specifieke warmte zoowel van twee-

atomige als van drieatomige molekulen, hebben wij Pi van de

temperatuur onafhankelijk gesteld, en door de onderstelling dat

Pi=z\a{b — bf^^ is, een bijdrage gevonden tot C„ van hetzelfde

bedrag alsof er telkens een graad van vrijheid meer is voor de

atoombeweging, dan wij aannamen. Hadden wij « van de tempe-

ratuur doen afhangen, dan zouden wij een ander bedrag voor die

bijdrage tot 0^ hebben gevonden, welke wij als energie van poten-

tieelen aard mogen beschouwen. In het bijzonder als wij « even-

redig aan de temperatuur stellen, dan wordt deze bijdrage tot Cy

gelijk aan nul — zooals zonder verdere berekening is in te zien,

als wij voor de evenwichtsvergelijking bij v = 00 stellen

:

a'T{b — b^)- = IU\

Willen wij dan de berekende waarde van Cv weder met de boven-

staande doen overeenkomen, dan moet er telkens een graad van

vrijheid voor de atoombeweging meer gedacht worden, dan wij hier-

boven gesteld hebben. Voor de tweeatomige molekulen moet dan

behalve radiale beweging ook beweging loodrecht op den voerstraal

worden aangenomen. Voor de drieatomige hebben wij dan aan te

nemen boven de bewegingen, welke wij nu reeds onderstelden, nog

andere bewegingen bijv. een beweging, zoodanig dat de lijn die A

en B verbindt het vlak van teekening verlaat, en de lijn die C

en D verbindt in het vlak van teekening ronddraait.

In de onderstelling dat « evenredig met T is, vinden wij dan

ook dat de potentieele energie van het molekuul (d.w.z. de energie

boven die der levende kracht) steeds gelijk nul is, gelijk blijkt uit:

/dPv\ ^ ,„ /'dPi>\

Immers dan is 2M— M steeds gelijk aan P^.
\ dl / 6

Maar de berekening van de specifieke warmte der samengestelde

molekulen is niet de hoofdzaak geweest, die mij tot dit onderzoek

heeft geleid. En ofschoon ik meen dat hare juiste kennis dringend

noodig is voor de beoordeeling van de wijze, waarop de atomen in

het molekuul gegroepeerd zijn en zich ten opzichte van elkander

beweo-en, en door hare waarde vaak beslist zal kunnen worden,
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waar andere methoden tot vaststelling der structuurforraulo falen,

is er op het oogonblik nog te weinig experimenteel materiaal om
Yerschillende denkbeelden, die daar omtrent zouden kunnen opkomen,

te toetsen. De heersehcnde mcening, dat ~ met het aantal atomen

moet afnemen moge in het algemeen waar zijn — er zijn toch

merkwaardio-e uitzonderingen. Zoo sluit zeker de experimenteel ge-

vonden waarde van -f voor NH3 niet met wat wij voor een vier-

atomig molekuul zouden verwachten. Zij wijst meer op een molekuul,

waarin niet 4, maar slechts 3 atomen ten opzichte van het zwaarte-

punt bewegen. Dit voert tot het denkbeeld dat het atoom A' in het

zwaartepunt van de drie atomen // is geplaatst, en niet aan de

atoombeweging deelneemt.

Maar koeren wij terug tot wat ik als hoofdzaak voor dit onder-

zoek beschouw n.1. de twee evenwichtsvergelijkingen

:

dP^ dP

en

(;^ +
dPv dPio\

dv dbo /

Er zijn twee gevallen, waarin wij deze twee vergelijkingen, door

één enkele toestandsvergelijking zouden kunnen vervangen.

dPh\ . dPi'}
jo. als als zeer groot ten opzichte van ^ zou kunnen be-

dh^ db^

schouwd worden, of liever wanneer wij Pbi ^= \ a^ {b^ — b^^)^ en

Pbi = è "2 (^3 ~ ^02)^ aannemen, als a^ zeer groot ten opzichte van

«2 is- t)aii is ^1—^01 klein ten opzichte van ^2—^02 en kan h.^—6^3

gelijkgesteld worden aan h—h^. Dan wordt de toestandsvergelijking:

d_Py

dv
1^ + -17 + «2 (^ - h) iP - ^'o) = ^^^

evenals voor een tweeatomig molekuul.

2^. als «1 =: «2 is. Dan is ^1—^oi = ^2—^02 •= 2 (^— ^o), en ver-

krijgen wij :

(
dPv a^ ]

41
Verslagen der Afdeeling Natuurk. UI. IX. AO. 1900/1.
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Voor de onderstellingen omtrent de waarde van «] en «2? "vvelke

tusschen deze twee limietgevallen inliggen, blijven liet twee afzon-

derlijk geldende vergelijkingen, maar als een benadering zullen wij

wel in alle gevallen stellen mogen

:

( dP \

P + -^ + «(6-Z^o) {b~h,)=fRT
[ dv

)

als ƒ een waarde heeft, die tusschen 1 en 2 ligt.

Yoor koolzuur had ik ƒ als weinig verschillend van 2 gewacht—
en met deze waarde van ƒ heb ik deze toestandsvergelijking van h

getoetst aan de reeks van getallouwaarden voor deze grootheid,

welke voorkomen in het Hoofdstuk „Proeven van Akdrews" in

het 1^^^ deel der Continuiteit enz., om te zien of misschien de waar-

genomen variabiliteit van b op deze wijze zou kunnen verklaard

worden. Ter berekening van deze reeks van waarden van b had ik

aansfenomen, dat —- gelijk is aan —
.

; terwijl ik voor a gesteld had
dv v^

de waarde van 0.00874. Er is later getwijfeld of de molekulairdruk

wel volkomen nauwkeurig door deze eenvoudige waarde wordt uit-

gedrukt. Toch is deze vorm mij steeds als de eenig rationeele blijven

voorkomen, en de nauwkeurigheid, waarmede met behulp van dezen

vorm de samendrukkings-coëflfieiënt berekend kan worden, zooals ik

in de mededeeling, welke in den Lorkntz' bundel der Archives

Néerlandaises is opgenomen, heb aangetoond^), heeft mij in deze

opvatting opnieuw versterkt.

Dat ik a volkomen juist zou hebben gekozen, laat zich niet ver-

wachten, en inderdaad is er reden om aan te nemen, dat « circa

3 pCt. lager moet zijn, zooals straks zal aangetoond worden. Daar-

uit volgt dat de reeks van waarden voor b ook niet volkomen juist is.

Maar daar Lh — ~, ^— is, zal de fout in b^ welke bij u = co

Rl V

gelijk is aan —^, met afnemend volume voortdurend kleiner worden,

om voor het limietvolume tot nul te zijn gedaald — en zal dus de

waarde van 6, die zooals slraks zal blijken, eveneens van zekere

1) Dr. G. Bakker deelt mij mede, dat bij zulk een berekening van den coëfficiënt

van samendrukking- reeds L4 jaren geleden beeft iiitgevoerd. Uit eenige mij toe-

o-ezonden bladzijden van een manuscript blijkt mij dat bij (3 voor etber bij 25° bere-

kend bad gelijk aan 0,000179. Gaarne erken ik bierbij zijne prioriteit voor deze

berekening van (3.
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limietwaarde bij v = cc. daalt tot O, approximatief in gelijke ver-

houding zijn afgenomen. Zoodat ter toetsing der gegeven vergelijking

de reeks der gegeven waarden wel zal kunnen dienen. Alleen

zullen de constanten die in de vergelijking voorkomen, nu een

eenigszins andere waarde verkrijgen, dan ingeval zij met een volkomen

juiste reeks van waarden van b zouden zijn opgemaakt.

Het is natuurlijk dat, welke gedaante men ook voor den mole-

kulairdruk kiest, men een zekeren gang zal vinden in de waarde

van &, zoodanig dat als men omgekeerd deze reeks van waarden

van b vooropzet, men den loop der druklijn met al haar eigenaar-

digheid zal terugvinden. De vraag is maar of de gang der waarden

welke men voor b vindt zoodanig is als men a priori reden heeft

te verwachten. Nu beantwoordt de reeks van waarden van 6, ten

eerste aan den eisch dat voor groote volumes b niet merkbaar ver-

andert en standvastig schijnt. Eerst bij volumes, die van de orde

van b worden (vroeger had ik gedacht bij volumes gelijk aan 2 b)

moet deze waarde merkbaar afnemen. En dat die omstandigheid

vervuld is in de gevonden waarden van b scheen mij toen een sterk

bewijs voor de juistheid der gekozen waarde voor den molekulair-

druk. Veel sterker wordt het bewijs als men kan aantoonen dat de

gevonden waarden voor b geheel beantwoorden aan een vooruit be-

rekende formule voor die waarde. De pogingen tot hiertoe in het

werk gesteld om zulk een formule voor b te vinden door Boltzmann,

Jager, van Laar, door mij zelven en door tal van andere natuur-

kundigen, gingen uit van de onderstelling, dat de molekulen vaste

onveranderlijke lichamen zijn van sferische gedaante. Deze pogingen

zijn niet geslaagd. Niet alleen dat zij hopeloos langwijlige bereke-

ningen eischen, maar ik heb er mij van moeten overtuigen dat de

berekende waarden der gevonden coëfficiënten van zulk een verge-

lijking niet zullen kunnen sluiten met de waarnemingen. Nu ik

gevonden heb, dat wij voor molekulen, die samengesteld zijn, onver-

schillig wat de vorm moge zijn, dezelfde gedaante vinden voor de

toestandsvergelijking der stof, als voor een stof, bestaande uit enkel-

voudige molekulen, heb ik den bolvorm, en de hardheid der mole-

kulen durven opgeven, en heb ik wenschen te beproeven of de

samendrukbaarheid der molekulen ook een verklaring zou kunnen

geven van de afname van b met het kleiner worden van het volume.

En in de volgende bladzijden wil ik het resultaat mededeelen, dat

ik bij dat onderzoek heb verkregen. Of er van de juistheid der

beschouwingen, die aan de vroegere pogingen ter berekening van

de veranderlijkheid van 6, ten grondslag liggen, niets overblijft, zou

ik niet durven beshssen. Ik heb alleen beproefd of de vergelijking:

41*
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de bij elke waarde van v gevonden waarde van h weder geeft.

Deze formule geeft een waarde van b die eveneens bij groote

waarde van v uiterst weinig verandert, en die bij kleine waarden

van V sterk afneemt.

Beginnen wij met de vergelijking eenigszins te vervormen. Yoeren

wij nl. in de grenswaarde van b voor v = oo. Stellen wij die voor

door bg. Zij wordt berekend uit:

a{bg-b,)^=fRT.

a RT
Schrijven wij verder voor p -\- -^ hare waarde nl. ;-, danver-

v^ V—

o

krijgen wij

:

v-b -^ ( \ b,j—b, / S

Nemen wij de reeks van waarden v en b voor t = 35°. 5 en voor

t = 82°. 5, welke temperaturen dicht genoeg bij elkander liggen om
dezelfde waarden aan de constanten te kunnen toekennen, en stellen

wij 6^ = 0.0026. Dan komen in de vergelijking nog 2 constanten

voor nl. ƒ en b^. Voor beide hebben wij eenige aanwijzing omtrent

de waarde. Yoor ƒ zou 2 kunnen gelden, en voor b^ (de kleinst

mogelijke waarde welke b kan aannemen) had ik bij de vroegere

beschouwing van de oorzaak der veranderlijkheid van /^, tot een

1

waarde = — bg meenen te kunnen besluiten. Daar ƒ veel gemak-

kelijker te berekenen is dan 6q, welke alleen te vinden is door een

vergelijking van den derden graad op te lossen, nam ik voor b^ aan

de waarde 0.00065. Yoor de waarde van / vindt men dan als men

bij het kleinste volume begint,

ƒ =2.114, ƒ =2.08, ƒ =2.175, ƒ= 2.14 enz.

Ik heb daarop b^ iets doen toenemen, en wel doen opklimmen

tot 0.0007 =— bg^ en dan vindt men met f—2:
ö,7
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De laatste dezer vergelijkingen, waarin noch p noch T voorkomt,

zal nu ter bepaling van vj^ moeten dienen, en wel in verband met

:

V— b ( \bg— Öq

Schrijven wij (3) in den vorm

:

-^ï ».

3 (v—b) db v—b dv"-
r:= 1 (o)

2 y dv ^ 2 db
1

do

Ter bepaling van hot kritisch volume moet dus zoodanige v ge-

db dH
kozen worden, dat de volo-ens (4) daarbij behoorende i, —- en —

r

^ "^ ^ ^ (jv dv^

voldoen aan (5).

Uit (4) vindt men:

db

d

en

^ (\b—bJ ^\ba—bJ )

db

V— b i- / V— b \~ / V— b \^ dv

Vj "^
\b;,-bj ~ \b^)

^
_db_

. (G)

d% i\^— ^c

V— b difi db \ dv
~ö

db
'~~

dv i/v—b\^ /v—b \2J ' C^)
1

do ^ i\b—bJ^\b„—bJ )

Een zoodanige waarde voor v, welke aan (5) voldoet is slechts

door herhaalde benadering te vinden. Daarvoor is het nuttig den

d%

db v—b dü^
gan^ van b — en

:.
te leereu kennen.

dv 2 1 — dh

dv

Wat h betreft merken wij op dat voor u = oo de waarde van b

asymptotisch nadert tot bg^ dat b voortdurend afneemt met v en dat

V en b teg(}lijk de waarde b^ aannemen.

Neemt men dus twee assen, een v en een b as, en teekenen wij
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het punt pQ, waarvoor v =: b^ en b = b^ is, dan zal de lijn die h

voorstelt, van liet Pq af stijgen. De beginrichting in P^ is aange-

^^ ƒ r.
• ^ ^

db 2 ^
geven door — — -——

-. ot m ons geval door — =— . De waarde van
dv 1 + y dv 3

— is bij f = 00 gelijk aan O, maar kan als v zeer klein is belano--
dv

^ o

d%
rijk worden en stijgen tot 2/3. De waarde van —- is steeds negatief,

maar in de vergelijking (5) komt deze grootheid niet afzonderlijk

d%

V— b dv
voor, maar wel in de verbinding -—- -. Uit (7) blijkt dat

Z do
1

dv

db
deze uitdrukking negatief i^^ en van de orde van — . De factor,

dv

db
waarmede — moet vermenigvuldigd worden om dit complex te ver-

dv

krijgen is bij u := co gelijk aan 1 en daalt bij afnemend volume tot 0.

j. dh . . db
Dat — nooit grooter is dan 1, was noodzakelijk. Immers als —

^w -^

.
dv

dp
grooter dan 1 is, is — noodwendig negatief en zouden er bij zeer

dv ^

kleine volumes labiele phasen komen, wat geheel in strijd is met het

experiment, Bij de coëfficiënten, die bij de vroegere pogingen om de

variabiliteit van b te verklaren, gevonden zijn, stuitte ik telkens op

zulke labiele phasen.

Dat er een waarde voor v zal kunnen gevonden worden, die aan

(5) voldoet, en waarschijnlijk slechts één enkele waarde, ziet men in,

als men er op let dat het eerste lid zich regelmatig beweegt tusschen

3
de waarde — en O, en het tweede lid tusschen 1 en Y3.

Maar bij de bepaling der waarde van f, die aan (5) voldoet, ont-

1
db d%

moet men liet bezwaar, dat nu niet alleen b. maar ook — en —
' '

dv dv^

volkomen uit de daarvoor gegeven vergelijkingen moeten kunnen

berekend worden, terwijl een geringe verandering in de waarde van

f en b^ zeer groote verandering in de te berekenen waarde van deze

grootheden kunnen veroorzaken. Volkomen aan de vergel. (5) wordt

dan ook, als men r gelijk aan het waargenomen kritisch volume

neemt, niet voldaan. Met 6 = 216,7 berekent men u = 0,004082



( 626
)

êii vindt men de waarde van — ffeliik aan 0,16 a O, l7 en voor

d%

de verhouding van en — de waarde 0.71. Nu kan°
2 db dv

1

dv

(5) ook geschreven worden:

36

d%

db V—h dv^

(8)

1 + 2
dv 2 db

dv

en daarmede berekend vindt men niet terug v = 0,004082, maar
ïj = 0,00411. Met Z; = 0,00223, vindt men v = 0,004406, dus het

d%

, ... 1 , , . db V— b dv^
aangenome kritisch volume; dan is — = 0,132 en —

dv
^

2 db

dv

heeft een waarde niet veel verschillend van 0,1. Dan vindt men uit

(8) v = 0,000457, dus grooter verschil tusschen de twee op verschil-

lende wijze berekende waarden. Maar misschien is hiervan de oor-

zaak dat de gegeven vergelijking ter bepaling van b is opgemaakt

om aansluiting te geven aan de reeks waarden, die ik daarvoor met

een niet volkomen juiste van a vroeger berekend heb. En daaren-

boven blijkt uit de afleiding der formule voor b genoegzaam, dat

zij slechts als een benadering kan bedoeld zijn.

Cl n •• ^^
ötellen wy voortaan voor — , zooals die in het kritisch punt is «,

dv

d^b

V— b dv^
en voor — --— het teeken ft, dan is:

^ db
1

dv

36jt
Vk =

RTi. = -: —

1 + 2 (« + /:?)

a (l_«_/?)2[l-|-2(« + /^)]

21 bh 1 — «
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1 a

^^ 21 hi^
\+2{a + ftf 4 ^ — 3

1 — «

Zijn a en ft gelijk O, dan vindt men de bekende waarden, die

in de onderstelling van constante waarde van h berekend zijn.

Neemt men a = 0,138 en /?= 0,1, wat in de nabijheid van het

kritisch punt van koolzuur niet overdreven is^), dan vindt men een

zeer groot verschil in de grootte van het kritisch volume, en daalt

de factor van h^. tot 2,03 — waarbij nog opgemerkt moet worden dat

hh kleiner is dan hg en circa 0,86 hg kan gesteld worden.

Maar ETj^ en pk ondervinden betrekkelijk weinig invloed van deze

8 a . ^

waarde van a en ft. De factor waarmede moet vermenigvul-
27 hjc

digd worden, daalt daardoor slechts van 1 op 1 — -—- . En de factor,

la
. n

waarmede — — moet vermenigvuldigd worden om pk te vmden stijgt

7 Vk '^'Ic

van 1 tot — . De waarde van --—- zal dus approximatief in dezelfde
6 -Ri k

mate kleiner zijn, dan in de onderstelling van constante b gevonden

wordt, als dit met vk het geval is, wat geheel met het experiment

overeenstemt.

/ pv \

Voor de waarde van ( —- ) vinden wij de uitdrukking:

l — a

[ËrJr 'ï
\ - a - ft~ ^ {V - a - ftjf'

welke tot de bekende waarde ^8 ^oert, als a en ft gelijk O zijn,

en tot — daalt met de gegeven waarde van a en ft. Uit de be-

1

palingen van Verschaffelt volgt voor deze waarde ——

.

') Uit de reeks der waarden van b berekent men zelfs tusscben ü = 0,00496 en

{Wordt vervolgd).

db 1

i; = 0,00321 een waarde voor — =—
dv 5
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Plantkunde. — De Heer Went biedt, namens den Heer S. L.

Schouten, eene mededeeling- aan, getiteld : ,,Reinkultuur van

Sajoro legniaceeën' '

.

Een nieuwe methode, door mij gevonden voor het maken vaa rein-

kulturen, zoowel van bakterién als van andere mikroörganismen,

waarvan in de Handelingen van het T^e Nederl. Nat. en Geneesk.

Congres al een voorloopige mededeeling is verschenen, komt in hoofd-

zaak op het volgende neer.

Op een dekglas, dat met een weinig vaseline ingewreven en daarna

3 of 4 maal door de vlam gehaald is, brengt men een druppel, waarin

o. a. het mikroörganisme, dat men kweeken wil, voorkomt. Op een

afstand van ongeveer 2 millimeter brengt men een anderen druppel,

nl. van de voedingsvloeistof waarin men de reinkultuur wil doen

ontstaan. Daarna legt men het dekglas op een vochtige kamer, die

zich onder het microscoop bevindt. De rechter- en linkerzijwand van

die vochtige kamer zijn voorzien van een horizontale spleet, die

gesloten wordt door sla-olie, welke met diapalin een weinig is aan-

gedikte Door de spleten steken 2 glazen naalden, waarvan de uit-

einden, al naarmate men een grooter dan wel een kleiner mikroörga-

nisme wil isoleeren, een verschillenden vorm hebben. De naalden kunnen

door een eenvoudig mechanisme om een steunpunt draaien, zoodat

de uiteinden de onderkant van het dekglas kunnen aanraken, Ook

is het mogelijk gemaakt dit op iedere plaats in het gezichtsveld te doen.

Op den bodem van de vochtige kamer is van tevoren een druppel

water aangebracht; daardoor is de ruimte met waterdamp verzadigd.

Deze waterdamp wordt aan de onderzijde van het dekglas geconden-

seerd, en wel, omdat het dekglas van tevoren met vaseline is behan-

deld, in den vorm van kleine, afgeronde, niet met elkaar vervloeiende

druppeltjes.

De naalden worden op een wijze waarbij we hier niet verder zul-

len stilstaan, gesteriliseerd vóór het gebruik.

Stel nu dat men een klein mikroörganisme, b.v. een bakterie, wil

isoleeren. Men doorzoekt dan met de sterkste vergrooting (olie-immersie)

den rand van den druppel, waarin de bakterién zitten. Heeft men de

bakterie gevonden, dan brengt men de rechter-naald naar boven, zóó

dat die in den druppel vlak bij die bakterie terecht komt. Nu beweegt

men de geheele vochtige kamer naar links
;

daartoe is zij in een

bewegelijke object-tafel vervat. Door die beweging zal de bewuste

bakterie, met een zeer klein druppeltje, uit den grooten druppel

getrokken worden. Men blijft de vochtige kamer naar links bewe-

gen, totdat het kleine druppeltje met de bakterie er in, is gekomen
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vlak bij den grooten druppel van de voedingsvloeistof, waarin men

de reinkultuur wil doen ontstaan. Men beweegt nu de rechternaald

naar beneden, overtuigt zich nogmaals voor het laatst dat men niet

meer dan die ééne bakterie geïsoleerd heeft, en brengt daarna die

bakterie en het druppeltje met de linkernaald tegen den rand van

den grooten druppel, waarin zij zich zal moeten vermenigvuldigen.

Het dekglaasje wordt daarna op een gewone vochtige kamer gelegd.

Het geheel wordt 24 uur bij de vereischte temperatuur neergezet
;

het blijkt dan dat er zich in dien tijd aan den rand van den drup-

pel een kolonie heeft gevormd, die men nog met de sterkste vergroo-

ting kan onderzoeken. Bakteriën isoleert men met een rechte, fijn-

puntige naald.

Grootere bakteriën, b.v. draadvormige, en andere mikroörganismen

van gemiddelde grootte, isoleert men met een fijn, gesloten entoog

;

voor de grootste mikroörganismen (b.v. sporen, conidiön, zwemspo-

reu van Schimmels en Algen, Myxomyceten, Infusoriën, Gristcellen,

enz.) gebruikt men een grof, open entoog. In het laatste geval

isoleert men bij een zwakkere vergrooting, en controleert men het

geïsoleerde alleen met de sterkste vergrooting. Ook voert men dan

de geïsoleerde cel onderweg nog door een druppel, om enkele bak-

teriën die mochten zijn meegegaan, te verwijderen. Die druppel

moet zich dan bevinden tusschen de twee andere druppels.

Ik zal niet verder stilstaan bij de technische bijzonderheden van

het vervaardigen der naalden, bij de vraag waarom er tivee naalden

gebruikt worden, enz. Ik wil hier alleen een en ander mededeelen

over een toepassing van deze methode, en wel over de reinkultuur

van Saprolegniaceeën. De Saprolegniaceeën komen, daar het mee-

rendeel een saprophytische levenswijze voert, meestal voor in water,

dat van bakteriën wemelt. Hier is het dus reeds een groot voordeel

dat wij een methode hebben waardoor wij in staat zijn onder het

microscoop één cel (i. c. een zwermspore) te isoleeren, die niet door

bakteriën verontreinigd is.

Een zwermspore van Achlya sp. werd in een aftreksel van meel-

wormen geïsoleerd; na 24 uur bleek ze ontkiemd te zijn tot een

mycelium dat zich al bijna over den geheelen druppel uitstrekte.

Die druppel werd, met het mycelium, overgebracht in een buisje

met meelworm-bouillon, en van uit die kuituur werd overgeënt op

verschillende voedingsbodems, zooals meelworm-bouillon met gelatine

of agar, erwtenwater, glucose-pepton (glucose 5 pCt., pepton Y2 pCt.,

kal. fosfaat Yiq pCt., magn. sulfaat ^20 pC't.), id. met gelatine of agar,

rijst, eiwit. Minder geschikt waren Löffler's bouillon-gelatine en

dito-agar.
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Daar er over 't algemeen zeer weinig bekend is over de voedings-

physiologie van schiramels, die op dierlijke substraten leven, werd

hier met Achlya een en ander van die kwestie onderzocht, te meer

waar de methode die Klebs ^) voor hetzelfde doel bij Saprolegnia

bezigde, aan bedenkingen onderhevig is.

Om na te gaan welk N-voedsel voor de schimmel het voordee-

ligst is, werden een aantal kolven voorzien van een vloeistof, die be-

stond uit 5 pCt. glucose techn., Vio P^t. kal. fosfaat en V20 pCt. magn.

sulfaat, en dus alle elementen, behalve N. bevatte. Daarna werd het

N-iioudend voedsel bij die kolven gedaan, en wel in iedere kolf een

verschillend. Bij één kolf werd niets gevoegd. Uit een dergelijke

proef bleek dat natrium-nitriet, kalium-nitraat en ureum niet als

voedsel gebruikt werden ; het eerste werkte zelfs als vergift. Aspa-

ragine was een slecht voedsel, amm. sulfaat was beter, pepton ein-

delijk verreweg het beste.

Op een dergelijke wijze werd nagegaan de voedingswaarde van

verschillende C-houdende stoffen. Hierbij werden alle kolven voor-

zien van een vloeistof, die bestond uit V2 pCt. amm. sulfaat (het

pepton kon als N-bron niet gebruikt woorden, omdat het ook C.

bevat), Vio P^*-- ^^^- fosfaat en V20 pCt. magn. sulfaat, 't Resultaat

was dat aardappel- zetmeel het beste C-voedsel was; veel minder goed

was maltose en dan kwamen, in een dalende volgorde, in aanmer-

king: melksuiker, glucose techn., laevulose-stroop, saccharose. Kal.

citraat, kal. tartraat, natr. benzoaat, natr. butyraat, kal. acetaat

werden niet als voedsel gebruikt. De laatste drie stoffen werkten

zelfs min of meer als vergift. Pepton bleek zoowel C- als N-voedsel

te zijn. Uit de groep van de vetten werd Arachis-olie gekozen, om

er de voedzaamheid van na te gaan. Deze werd echter niet als voed-

sel gebruikt.

In glucüse-pepton doet de schimmel zure reactie ontstaan. In

dezelfde vloeistof anaëroob gekweekt (volgens de methode van BuCH-

ner) vormt ze alcohol. Uit zetmeel (b.v. in kuituren op rijst) vormt

ze suiker, terwijl dextrine als tusschenproduct optreedt. Dit blijkt

duidelijk als men de auxanographische methode van Beijerinck-

WiJSMAN toepast. Men ent daartoe een agar-plaat, die V2 P^^t.

oplosbaar zetmeel bevat, in het midden met een stukje myceliura.

Na 2 dagen ongeveer is de plaat bijna geheel begroeid. Men begiet

haar dan met een verdunde jodium-oplossing ; het gedeelte waar de

schimmel nog niet of juist even is doorgedrongen, kleurt zich blauw,

1) Jahrb, für Wiss. Bot. XXXIII pag. 517.
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binnen het blauw ziet men een paarsachtig-roode zone, en het groote

middengedeelte blijft kleurloos.

Uit de suiker, die de schimmel uit zetmeel gevormd had, werd

met zoutzure phenylhydrazine en natrium.-acetaat het ozazon gemaakt

;

microscopisch onderzoek van de gevormde kristallen toonde glu-

cozazon aan.

Het feit dat de schimmel gelatine doet vervloeien, maakte het

waarscliijnlijk dat er een proteolytisch enzym zou worden afgeschei-

den. De snelheid waarmede dit enzym werkt, en de omstandigheden

waaronder het ontstaat, zijn iets nauwkeuriger onderzocht.

In het begin werd daartoe gebruikt de methode, zooals die door

Fermi ^) is aangegeven. Hiertoe giet men in gewone reageerbuisjes

5— 10 ccm. van een mengsel dat uit 100 ccm. water, 7 gr. gelatine

en 1 gr. carbolzuur bestaat. Na afkoeling giet men daarop de vloei-

stof die men op haar proteolytisch enzym wil onderzoeken, voorzien

van 2 pCt, carbolzuur. In plaats van carbolzuur wordt ook als

antisepticum thymol voorgeschreven ; ook wel toluol, natrium-arseniet

e. a. Men gaat nu na of de gelatine vloeibaar wordt, en hoe snel

dit geschiedt. Bij niet zeer snel werkende enzymen kan het echter

vele dagen, soms weken lang duren, vóór men eenige uitwerking ziet.

Daarom werd de methode van Fermi zóó gewijzigd, dat de resul-

taten zoo spoedig mogelijk zichtbaar zijn. Tot dit doel neemt men

water, dat met thymol verzadigd is, en doet daarbij 71/2 pCt. gela-

tine en zooveel fijngewreven vermiljoen, dat de vloeistof flink rood

ziet. Men giet van dit mengsel in reageerbuisjes, in ieder 5 ccm.

Als de gelatine hard is geworden, zet men de buisjes in een beker-

glas met water, dat op 40° C. wordt gehouden. Is de gelatine ge-

smolten, dan houdt men de buisjes in een schuine houding gedurende

10 sec. onder een waaiervormige straal van de waterleiding, die

tegelijkertijd al de gelatine omspoelt. Door die bespoeling van 10 sec.

wordt de gelatine niet vast, maar wel dik-vloeibaar. Als men daarna

het buisje vertikaal neerzet, zal er tegen den wand, boven de opper-

vlakte van de o-elatine, een dunne laao- in den vorm ono:eveer van

een halve ellips, achterblijven. Na bekoeling kan men in deze buisjes

verder op de gewone wijze de vloeistoffen gieten, die men wil onder-

zoeken, voorzien van een stukje thymol.

Het doel van deze methode is, het enzym in aanraking te bren-

gen met een zoo groot mogelijk oppervlak van de gelatine, die, omdat

ze ook in een zeer dunne laag is uitgespreid, spoedig kan worden

1) Arcli. f. Hyg. XII, 240.
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opgelost. Door de roode kleur ziet men die oplossing des te sneller.

De raethode waarop deze buisjes worden klaargemaakt, waarborgt

ons dat de dunne laag in alle buisjes dezelfde dikte heeft ; daardoor

wordt een vergelijkend onderzoek mogelijk. Is de dunne laag opge-

lost, dan kan men met behulp van de overige gelatine, die onder in

het buisje zit, de inwerking van het enzym over langere tijdsver-

loopen controleeren, even goed als met de oude methode.

Met deze gewijzigde, en tegelijkertijd ook met de oude methode,

werd nu onderzocht of de schimmel in een voedingsbodem van 5 pCt.

eiwit in water en in een van glucose-pepton proteolytische enzymen

afscheidt. In beide gevallen werd eenvoudig de vloeistof uit de kul-

tuurkolf, na filtratie, gebruikt, èn ook een gefiltreerd aftreksel in

water van het met glaspoeder fijngewreven mycelium.

's Avonds ten 9 ure werd de proef in werking gesteld. Het resul-

taat was den volgenden morgen, dus na 12 uren, reeds duidelijk te

zien : de dunne roode laag was in de vloeistof, afkomstig van het

uitgeperste mycelium van de eiwit-kultuur, en in de vloeistof waarin

het mycelium van de eiwit-kultuur zich had bevonden, bijna geheel

verdwenen ;
in de beide soortgelijke vloeistoffen, afkomstig van de

glucose-pepton-kultuur, was de roode laag nog niet merkbaar aange-

tast, maar pas na 2V2 dag verdwenen. Met de oude methode was

na 3 dagen nog geen uitwerking zichtbaar.

Ook over langer tijdsverloop werd de inwerking van het enzym

gecontroleerd. Na 20 dagen was de hoeveelheid opgeloste gelatine :

in vloeistof eiwit-kultuur 1.75 ccra.

„ „ „ „ (uitgeperste schimmel) 1.55 „

„ „
glucose-pepton-kultuur 1.10 „

,, „ „ „ „ (uitgeperste schimmel) 1.00 „

Wij zien dus hier, in overeenstemming met hetgeen uit het ver-

dwijnen van de dunne laag reeds bleek, dat het enzym uit de eiwit-

kultuur krachtiger werkt dan dat uit de glucose-pepton-kultuur, en

in beide gevallen zien we dat de vloeistof die uit de uitgeperste

schimmeldraden verkregen wordt, een minder krachtig enzym bevat

dan de vloeistof waarin de kuituur is gegroeid. Het enzym bleek

verder, zoowel bij aanwezigheid van zuur als van alkali, te werken.

Ook werd nog nagegaan of de schimmel in staat is door uitschei-

ding van een enzym vetten te splitsen in glycerine en vrije vetzuren.

In de kultuur-kolven werd een weinig lakmoes-oplossing gebracht
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die de neutrale kleur vertoonde, en die dus, als een zoodanige split-

sing^ plaats vond, rood zou worden. Als vet werd Arachis-olie gekozen.

Deze bleek echter niet gesplitst te worden.

Veelal wordt aangenomen dat Saprolegniaceeëa wel op dierlijke

en plantaardige stoffen saprophytiscli leven, maar dat ze toch bij

voorkeur de eerste zouden verkiezen. Zeer zeker is de algemeen

bekende methode om materiaal van Saprolegniaceeën te verkrijgen

(nl. het werpen van meel wormen of vliegen in een bak met slootwater)

een van de oorzaken van die meening. Uit bovenstaande onderzoe-

kingen mag men echter veilig aannemen dat plantaardige substraten

minstens even gunstig zijn als dierlijke. Het gebruik maken van

dierlijke substraten om materiaal te krijgen vindt waarschijnlijk hierin

zijn oorzaak, dat er maar betrekkelijk weinig schimmels zijn, die

saprophytiscli op dieren voorkomen, en er zich dus niet licht andere,

niet-gewenschte Fungi, op die dieren zullen ontwikkelen.

Bacteriologie. — De Heer Beijerinck biedt eene mededeelins;

aan: „Ofer oUgonitrophile bacteriën.'^

Onder „oligonitrophilen" versta ik die mikroben, welke, bij vrije

concurrentie met de overige mikrobenwereld zich in voedingsmediën

ontwikkelen, waaraan niet opzettelijk stikstofverbindingen zijn toe-

gevoegd, maar ook zonder dat voorzorgen genomen zijn om de laatste

sporen dezer verbindingen uit te sluiten. Zij geven aanleiding tot

twee verschillende reeksen van oplioopingsproeven.

Men kan n. 1. de ontwikkeling laten plaats hebben: Ten eerste^

in bet licht, zonder andere koolstofbron in het voedsel dan het

koolzuur van den dampkring, waarbij chromophyllhoudende oligo-

nitrophilen te verwachten zijn. Ten tweede^ bij aanwezigheid van

een organische koolstofbron in het voedsel, waarbij kleurlooze oligo-

nitrophilen kunnen worden tegemoet gezien. In beide richtingen

heb ik prueven genomen, waarvan die in het licht zeer langzaam

verlüopen en nog in gang zijn ; hier volgen eenige resultaten aan-

gaande ophoopingsproeven met kleurlooze oligonitrophilen.

1. Aërobiose en anaërobiose bij oligonitrophilen.

De ,,elektieve kuituur" van oligonitrophilen in voedingsvloeistoffen

met organische koolstofverbindingen, is het eerst door Winogradsky
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uitgevoerd, onder omstandigheden, waarbij anaërobiose mogelijk was ^).

Hij gebruikte oplossingen van 2^4 pCt, glukose met de noodi^e

minerale voedingsstoffen en 4 pCt. Ca CO^, maar zonder opzettelijk

toegevoegde stikstofverbindingen, en verkreeg daarbij steeds een kuituur

van een tot de boterzuurfermenten behoorende mikrobe. De proeven

hadden plaats in gewone glaskolven onder watten sluiting, waarbij

zich eerst een rijke kuituur van aëroben ontwikkelt, die het leven

van het anaërobe oligonitrophile boterzuurfermènt, door "Winogradsky

Clostridium. pasteurianum genoemd, mogelijk maakt. Ook werkte hij

met reinkulturen van deze soort bij luchtafsluiting. Bij de herhaling

van zijn proeven bleek mij, dat sporen van stikstofverbindingen voor

het welslagen onmisbaar zijn, en hetzelfde geldt ten aanzien van de

door mij ontdekte aërobe oligonitrophilen, zoodat in kultuurvloei-

stoffen, welke bereid zijn met alle voorzorgen, die de aanwezigheid

van gebonden stikstof uitsluiten, zoowel bij aërobiosc als bij anaërobiose

in een stikstofatmospheer, de groei der oligonitrophilen uiterst gering

is en spoedig stil staat.

Mijn proeven verschillen van die van Winogradsky, doordat ik

of alleen aërobiose heb mogelijk gemaakt, öf de zuurstoftoetreding

toch voldoende heb bevorderd om de boterzuurgisting gedeeltelijk

tegen te gaan. Zoodoende kwam ik tot de ontdekking van een nog

niet beschreven geslacht van oligonitrophile bacteriën, dat tot de

aëroben behoort ^). Ik zal dit geslacht, dat door de groote afmetingen

der bacteriën gemakkelijk herkenbaar is^ Azotohacfer noemen. Tot nu

toe vond ik daarvan twee goed onderscheiden soorten, de eene, A.

chroococcum^ is uiterst algemeen in tuinaarde, de andere, A. agilis,

even algemeen in het grachtwater te Delft.

Voldoende zuurstoftoetreding bij mijn proef is gemakkelijk te ver-

krijgen door te kulti veeren in dunne vloeistoflagen op den bodem

van wijde ERLEMEiER-kolven. Daar het boterzuurfermènt evenwel vol-

strekt niet geheel buiten zuurstof kan, maar, als mi kroaërophiel, juist

voor krachtige ontwikkeling zuurstof, zij het ook van lage spanning

vereischt (hetgeen door Wikogradsky over het hoofd is gezien), is

de regeling van de zuurstoftoetreding alleen niet voldoende om dit

ferment volledig uit de aërobe kuituren te houden. Daarom heb ik

den groei daarvan trachten te verhinderen door het kiezen van kool-

stofbronnen, die wel geassimileerd worden door Azotohacter maar

niet of moeielijk in boterzuurgisting kunnen komen. Als bijzonder

1) Kecherches sur rAssimilation de l'Azote libre de rAtmosplière par les Mikrobes.

Arcliives des sciences biologiques. St. Petersburg. T. 3 N. 4. 1895, „Elektieve kuituur"

is de naam, welke W, aan de ophoopingsproeven geeft.

*) Of juister gezegd, waarvan een soort aëropliiel, de andere mesoaërophiel is.
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geschikt leerde ik in dit opzicht kennen: manniet in oplossingen

van 2 tot 10 pCt., en calciumpropionaat in V2 pCt. oplossingen,

waarvan het eerste moeielijk, het laatste in het geheel niet door het

boterzuurferment wordt aangetast '). Minder geschikt voor de proef

zijn rietsuiker en glukose, omdat deze suikers, vooral de laatste,

bijzonder gemakkelijk in boterzuurgisting geraken. Overigens is een

zwakke boterzuurgisting, ten minste bij aanwezigheid van krijt, vol-

strekt niet nadeelig voor mijn proef, daar ook het calciumbutyraat

een goed assimileerbare koolstofbron voor Azotohacter is.

2. Ophooping van Azotoöacter chroococcum uit tuinaarde.

Deze soort wordt op de volgende wijze verkregen.

In een ERLEMEiER-kolf wordt een dunne laag van een niet

gekookte kultuurvloeistof gebracht van de volgende samenstelling:

100 Gr. Leidingswater,

2 „ Manniet,

0.02 „ K^HPO^

en daarin wordt voor infectie een niet al te geringe hoeveelheid,

bijv. 0.1 Gr. of meer versche tuinaarde gedaan.^)

Andere stikstofverbindingen dan de kleine hoeveelheden gebonden

stikstof, welke in het duinwater en het infectiemateriaal voorkomen,

ontbreken dus. Maar door een groot aantal, onder allerlei omstan-

digheden uitgevoerde proeven, waarvan vele met uit zuiver gedestil-

leerd water bereide voediugsvloeistoffcn, wier samenstelling dus vol-

komen bekend was, ben ik, gelijk reeds gezegd, tot het besluit

gekomen, dat die kleine hoeveelheid gebonden stikstof voor het

welslagen der proefneming onvermijdelijk noodzakelijk is, en dat

juist hetzelfde geldt ten aanzien van Winogradsky's Clostridium

pasteurianum.

Bij aanwezigheid van stikstofverbindingen in eenigszins belangrijke

hoeveelheid, bijv. 10 milligrammen of meer kalisalpeter of ammo-

niumphosphaat per liter kultuurvloeistof, is Azotohacter niet meer

^) Ook is het mogelijk de boterzuurgisting tegen te gaan door een stukje zuiver rood

koper in de kuituren te brengen, waardoor Azotoöacter niet wordt benadeeld. Op dit

middel kwam ik, door de waarneming van de vlamreactie van het koper bij het ver-

branden in een KfNSEN-vlam van gewone, zonder kopertoevoeging gekweekte Azoto-

(jacter]\\\\t\.Qn, uit met tuinaarde geïnfecteerde ruwkulturen in duinwater met 2 pCt.

manniet eu 0,02 pCt. K^H PQ-*.

^) Uit gepasteuriseerden grond ontwikkelen zich geen oligonitropliilen.

42
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tegen de concurrentie met de gewone nitiophile raikroben be-

stand en komt niet tot ontwikkeling. Maar dit geldt volstrekt niet

op dezelfde wijze voor Clostrldium pasteurianum^ die zich bij nog

veel hoogere gehalten aan gebonden stikstof uitmuntend ontwikkelt,

ofschoon eerst dan, wanneer de nitrophile mikroben die verbindingen

bijna geheel hebben opgebruik!", zoodat diphenylamin geen salpeter,

Nessler's reactief geen ammoniak meer aantoont.

Worden de kultuurkolven, volgens het gegeven voorschrift bereid,

bij 28 a 30° bewaard, dan ontwikkelt zich na verloop van 2 of

3 dagen op de oppervlakte der vloeistof een drijvende, uiterlijk op

Mycüderma gelijkende huid, welke voor verreweg het grootste gedeelte

uit Azotobader ckroococcum bestaat, en waarin eenige andere kleine

bacteriënsoorten wel is waar steeds aansvezig zijn, maar zonder in

genoegzame hoeveelheid voor te komen om het uiterlijk karakter

der kuituur te bepalen. Deze kleine bacteriën hebben een grootere

stikstofbehoefte dan Azotohacter^ maar een geringere dan de gewone

saprophytische „polynitrophile" soorten; zij kunnen daarom „meso-

nitrophilen" genoemd worden. Het best bekende voorbeeld van

mesonitrophilen is ^«t'///ws /"ac/Zc/co/tt der Papilionaceeënknollen, maar

het is mij niet gelukt om deze soort in de ruwe Azotohactero\)-

hoopingen aan te toonen. De mesonitrophilen verhouden zich tot Azoto-

bader als de azijn bacteriën tot Mijcodernia in de kaarahuiden, welke

bijv. op verschaald bier worden aangetroffen, en hun hoeveelheid in

volume, vergeleken met het volume van Azotobader zelf, is zoo onbetee-

kenend, dat zij, bij een chemische analyse der cultuur nauwelijks zonden

bemerkt worden. Door de proef uit te voeren met 72 pCt. calciumpropio-

naat als koolstofbron, in plaats van 2 pCt. manniet, verkrijgt men,

met tuingrond als infectiemateriaal, na verloop van 3 of 4 dagen

Azotohacterhm^cn^ w^aarin mikroskopisch in het geheel geen andere

bacteriën te vinden zijn, en waarvan kuituren op vasten bodem

moeten gemaakt worden om deze te herkennen.

Behalve deze kleine bacteriën vindt men vroeger of later in de

Azotobaderhm(\Qn een groot aantal Amoeben en Monaden, somtijds

ook Infusoriën ^).

1) De Amoeben voeden zicL bij voorkeur juist met Azotobader zelve en kunnen,

daar zij zich zeer snel vermenigvuldigen, groote verwoestingen in de kuituren aan-

richten. Zij behooren tot verschillende soorten, die zich ook gemakkelijk op den vasten

bodem voortplanten, welke voor de reinkultuur van Azotobader geschikt is. Zij vor-

men daarop zuivere, bacteriënvrije //amoeben sluiers", welke ik bij een andere gele-

genheid beschreven heb, en kunnen derhalve door de hier beschreven proef tegelijk

met Azotobader in reinkultuur verkregen en met willekeurige andere mikroben als

voedsel gekultiveerd worden. In hel kort, ook voor de studie van de Amoeben vormt

de A:otübader])]:ofii den besten grondslag.
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De gewone saprophytische bacteriën zooals de fluorescenten, de ver-

schillende soorten van Aërobacter, Proteohacfer^ Sdccharohader en

de hooibacteriön ontbreken in de Az')tohacter\\\n.^%\\ geheel en al, hoe-

zeer hun kiemen in het infectiemateriaal rijkelijk voorhanden zijn.

Ook schimmels en gistsoorten zijn aanvankelijk geheel afwezig, zoodat

deze proefneming een nieuw voorbeeld is van een „volkomen ophoo-

gingsproef", waarvan ik onlangs een ander geval heb beschreven ^).

Het getal koolstofverbindingen welke door A. chroococcum kunnen

geassimileerd worden is uitgebreid. Zoo kan de manniet vervangen

worden door 2 tot 10 pCt. rietsuiker, waarbij evenwel een meer

slijmige huid ontstaat, welke spoediger onderzinkt. Voor glukose geldt

hetzelfde. Maar deze beide suikers, vooral de laatste, geven bijzonder

gemakkelijk aanleiding tot boterzuurgisting, welke door het vrije zuur

den groei van Azotohacter benadeelt. Bij gelijktijdige toevoeging van

krijt kan eerst een boterzuurgisting plaats hebben^ welke in dezelfde

kuituur opgevolgd wordt door het ontstaan van een Azotohacter\\mè.

ten koste van het butyraat en onder afscheiding van kristallen van

calciumcarbonaat. Met galactose, levulose en raaltose verkreeg ik

eveneens prachtige Azotohacfe}\\\\{wYe\\] galactose geeft moeielijk

levulose geeft echter gemakkelijk aanleiding tot boterzuurgisting.

Met glycerine is het verloop der proeven langzamer; bovendien

kon ik alleen met oplossingen van 2 tot 5 pCt. gesloten Azoiohader-

huiden verkrijgen, terwijl 10 pCt. te geconcentreerd bleek te zijn.

Melksuiker w^ordt door Azotohacter niet geassimileerd, wel door boter-

zuurferment. Verder worden met meer of minder intensiteit de

volgende stoffen geassimileerd, en wel de eerste het beste, de laatste

het moeilijkste: propionaten, butyraten, lactaten, malaten, succinaten,

acetaten, en ei traten. Formiaten en tartraten worden volstrekt niet

aangetast.

Daar uit dit overzicht mag worden besloten, dat Azotohacter nog

zeer veel andere organische koolstofbronnen, dan de hier genoemde

zal kunnen assimileeren, is het oxydeerend vermogen dezer bacterie

blijkbaar veelzijdig ontv/ikkeld en wellicht het beste te vergelijken

met dat van de fluorescenten, die echter principieel van Azotohacter

verschillen door de veel grootere stikstofbehoefte en daardoor tot de

polynitrophilen behooren.

De ruwe Azotohacter\\m^\ op de genoemde voedingsvloeistoften

verkregen, bestaat aanvankelijk uit buitengewoon dikke kortstaafjes

van ca. 4 // dik bij 5 jn tot 7 fi lang, waarvan de einden afgerond

1) Ceutralblatt . Bacteriologie. 2e Abt. Bd. 7, pag 35, 1901.

42*
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zijn en clie vaak den vorm van diplokokken bezitten ^). Meest alles

is in rust maar enkele exemplaren zwemmen statig rond. Opmer-

kelijk is de aanwezigheid van een zijdelingsche vacuole in sommige

individuen. De celwand is slijmig en gemakkelijk zichtbaar, of zicht-

baar te maken door in het preparaat een of andere kleine bacterie

te brengen, waarbij de slijmwand die in 't water alleen niet zicht-

baar is, duidelijk wordt omdat de kleine bacteriën er niet indringen.

Bij de voeding met manniet vullen de meeste individuen zich met

uiterst fijne, regelmatig geplaatste vetdruppeltjes.

Bij het ouder woorden der kuituren verandert de drijvende huid

van kleur en wordt eerst bruin en later somtijds zelfs zwart.

Maar dit gebeurt niet altijd even gemakkelijk, moeielijk bijv. bij

direkte voeding met suikers, maar gemakkelijk met butyraten en

propionaten, en met suikers bij aanwezigheid van krijt en na voor-

afgaande boterzuur gisting.

De kleurstof is onoplosbaar in de gewone oplossingsmiddelen en

geheel verschillend van chromophyll. Zij gaf aanleiding tot de

keus van den soortnaam chroococcum.

Met de kleursverandering verandert ook het mikroskopisch beeld

van de bacteriën zelve belangrijk. De afmetingen worden kleiner

on de gedaante wordt meer kegelvormig, zoodat men gewone, zelfs

kleine mikrokokken voor zich meent te zien, maar bij de deeling

blijven deze oudere cellen tot sarcineklompen vereenigd. De invo-

lutietoestanden van Azotobacter zijn zeer zonderling. Zij kunnen

reusachtige afmetingen bereiken bijv. 10— 15 ^/, en doen aan amoeben

of gistcellen denken. Zij worden vooral in de A zotobaderwViezen der

ruwkulturen gevonden.

Sporen worden niet gevonden.

3. Eeinkultuur van Azotohncter chroococcum.

De reinkultuur uit de drijvende huid geschiedt zeer gemakkelijk

door deze af te strijken op een kultuurplaat van de volgende samen-

stelling :

100 Gr. Gedestilleerd water.

2 „ Agar.^

2 „ Manniet.

0.02 „ K^HPO^

1) Op propionuten eii acetaten als koolstofbrou heb ik bij deze ophoopiugsp roeven,

met tuinaarde als infectiemateriaal, somtijds een veel kleineren vorm verkregen, welken

ik evenwel als een variteit van A. chroococcum en niet als een aparte soort beschonw.

Een tweede variëteit van A. chroococcaiu verkreeg ik uit graclitwater.
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De 2 pCt. agar bevatten de overige noodzakelijke minerale voed-

selstoffen in voldoende hoeveelheid. Bij 30*^ C. gekultiveerd wordt

Azotohader daarop reeds na één dag zichtbaar als witte, stijfselach-

tigo koloniën tussehen de meerendeels waterig doorschijnende nitro-

phileu. Ofschoon deze laatste bij de ruwkulturen op den achtergrond

waren geraakt, komen zij op de platen weer tot een belangrijke ont-

wikkeling, blijkbaar tengevolge van de aanwezigheid van stikstof-

verbindingen uit de agar. üe AzotohaderkiAomiin kunnen echter

op den genoemden kultuurgrond, indien daarin genoeg manniet, bijv.

5 a 10 pCt. voorkomt, zeer lang doorgroeien en bereiken daarbij

veel grooter afmetingen dan die der nitrophilen.

In zuiveren toestand kan Azotohader zich op de meest verschil-

lende kultuurgronden ontwikkelen. Op vleeschgelatine groeien de

kuituren echter langzaam en weinig karakteristiek; zij vervloeien

de gelatine niet of nauwelijks.

In vloeistoffen gekweekt bevordert de aanwezigheid van kleine

hoeveelheden gebonden stikstof den groei der reinkulturen belangrijk.

Vooral nitraten worden gemakkelijk geassimileerd en kunnen

zelfs tot een bedrag van 0,1 pCt. worden toegevoegd. Zoo zag ik

somtijds (maar niet altijd) enormen groei in
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welke bij de ruwe infecties worden verkregen, steeds bleven de

nieuw gevormde cellen ondergedompeld. Maar ik moet opmerken,

dat dit gedeeltelijk verklaard wordt, doordat bij de ruwkulturen

ongesteriliseerde materialen gebruikt worden, die bij de proeven met

reinkulturen natuurlijk niet aangewend kunnen worden.

4. Azotohader agilis.

Deze soort wordt verkregen door de reeds voor A. chroococcum

beschreven ophoopingsproef met bet verscliil, dat het duinwater wordt

vervangen door grachtwater i) en de infectie met grond achterwege

blijft, daar de vraag juist is om de in het grachtwater aanwezige

oligonitrophilen tot ontwikkeling te brengen. Goede agilisYhezen

onstaan bijv,, wanneer

100 Gr. Grachtwatcr

2 „ Manniet

0.02 „ K^HPO^

in een dunne laag bij 30° C. gedurende eenige dagen blijft staan.

Weliswaar wordt glukose door A. agllls veel beter geassimileerd

dan manniet, maar daaruit heeft ook veel gemakkelijker bolerzuur-

gisting plaats, die hier vermeden moet worden. Toch beb ik ook

met glukose en met rietsuiker goede resultaten gekregen. Evenzoo

wanneer ik Yg P^t. calciumlactaat, of \/o pCt. calciumacetaat ge-

bruikte. Zelfs 2 pCt. alkoliol is een zeer goede koolstofbron, maar

geeft, evenals laatstgenoemde organische zouten, veel later een «^//^s-

vlies dan de verschillende suikers. Met propionaten heb ik minder

goede resultaten verkregen, omdat daarmede uiterst vele monaden

en amoeben ontstaan, welke zich met ngilis voeden.

Daar het Delftsche grachtwater rijk is aan organische stof, is meestal

reeds de toevoeging van een weinig K^ HPQ* alleen voldoende om
bij 30° C. een fraai vliesje van Azoiohader agilis te doen ont-

staan, dat echter uit den aard der zaak arm blijft aan bacteriën-

materiaal.

De reinkulturen worden op dezelfde wijze verkregen als bij A.

chroococcum. De beste kultuurgrond is

lO Gr. Gedestilleerd
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In hierop getrokken ontstreepen zijn de koloniën van agilis reeds

na 24 uur gemakkelijk te herkennen.

Vervangt men in dezen kultuurgrond de glukose door V2 pCt.

calciumpropionaat en trekt daarop streepen van de ruwkultuur, zoo

heeft ook daarop belangrijke groei plaats, en rondom de koloniën

van A. agilis ontstaat een groenachtig diffusieveld, dat herinnert aan
de kleurstof der fluorescenten.

Bij de kuituur van zuiver yl. «(//^/.s op vleeschwateragar, op vleesch-

gelatine of in vleeschbouillon alleen, is de groei niet bijzonder krach-

tig, maar de bewegelijkheid zeer groot.

Het mikroskopisch beeld dezer bacterie, in het bijzonder van de

reinkulturen op glukose-agar, is buitengewoon. De groote, doorschij-

nende, sterk bewegelijke cellen vertoonen een wand, een kleine cel-

kern, een protoplast met enkele moeilijk van de kern te onderschei-

den granula, en dikwijls een zeer duidelijke vacuole. Zij meten ca.

b ju oi minder, somtijds echter meer, en gelijken veel op monaden, of,

wanneer zij zich niet bewegen op kleine gistcellen. Bij de celdeeling is

in het levende preparaat in vele cellen een duidelijke kernspil zichtbaar.

Sporen ontbreken.

De cilienkleuring is moeielijk. Ik heb mij daarom tot Prof. Zettkow
te Berlijn gewend, aan wien ik agilis toezond met verzoek om zijn

oordeel. Hij had de goedheid mij in het bezit te stellen van prach-

tige preparaten, die overtuigend bewijzen, dat de ciliën in bundels

staan aan de polen. Hij schrijft mij dienaangaande het volgende:

„....In Spirillen Bouillon war kein Individuum, das sich nicht auf

das lebhafteste bewegt hatte. . . Kach der Art der ruhio-en, wegenden,

wenn auch kraftigen Bewegung, welche mich sehr an derjenigen

kleiner Monaden erinnerte, luitte ich 1, resp. mehrere Polgeisseln

vermuthet, und diese Ansicht haben auch die Preparate aus Spirillen-

Bouillon, in welcher die Kultiir in vollstem Leben durch Formalin

abgetötet wurde bestatigt. Es hat niir jedoch Schwierigkeit gemacht

zu diesem Resultat zu kommen. Die 6 bis 10 am Pol, resp. beiden

Polen befiudlichen Geisseln, legen sich namlich meistens an der mit

vielem stark kleber.dem Ectoplasma verseheneu Oberflache so an,

dass sie scheinbar von der Seite zu ontspringen scheinen." Ook ik

was aanvankelijk in twijfel en meende zijdelingsche ciliën te zien,

maar na een nauwkeurig onderzoek der preparaten beschouw ik de

beschrijving van Prof. Zettnow als geheel juist.

De verhouding tot de stikstof is ongeveer dezelfde als bij Azoto-

bacter chroococcuni ; die tot de zuurstof is daarentegen verschillend,

zooals uit de volgende proef blijkt. Laat men ademhalingsfiguren

van agilis in gewone mikroskopische preparaten tusschen object- en dek-
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glas ontstaan 1), dan blijken de sterkst bewegelijke cellen, evenals

spirillen, „mesoaüropliiel" te zijn, maar zij hoopen zich iets dichter bij

den meniskus op dan spirillen dit zouden doen, zoodat zij den „makroaë-

rophilcntypus" nabij komen en blijkbaar grooter zuurstof behoefte

hebbon dan de gewone spirillen. Bij het voortgroeien in het glaska-

mertje zetten vele cellen zich tegen het glas vast en vertoonen dan

de mesoacrophilie bijzonder duidelijk. A. chroococcum is daarentegen

makroaërophiel.

Laat men de graehtwaterkulturen met manniet of andere suikers

en kalium phosphaat eenige weken bij omstreeks 18° C. staan, dan

bevolken vele, maar niet alle, zich met een buitengewoon rijke tlora

en fauna, zoodat 2 procents suikeroplossingen letterlijk dik kunnen

worden van het mikrobenleven, waarvan, behalve agilis zelf, vooral

spirillen het hoofddeel uitmaken, maar waarin ook amoeben en

andere protozoën in zeer groot aantal aanwezig zijn.

Het is opmerkelijk, dat de oligonitrophilie aan een zoo grooten

rijkdom van leven ten grondslag kan liggen, indien slechts voor

voldoende toetreding van lucht wordt zorg gedragen.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt, namens

Dr. A. Smits, eene mededeeling aan: „Orn- lief vcfloop van

den factor l ah functie van de concentratie

^

Van de zouten, die ik reeds onderzocht, was KNOs-) het eenige,

waarbij de factor i met toenemende concentratie afnam. Het scheen

mij daarom zeer interessant eens na te gaan of ook andere nitraten

zich eveneens «gedragen.

Daar K NO3 een anhydrisch zout is, koos ik mot opzet nitraten,

waarvan geen hydraten bekend zijn.

Bij dit onderzoek heb ik mij bediend van den door mij verbeterden

toestel van Landsberger ^), waarmede een voor mijn doel voldoende

nauwkeurigheid kan worden bereikt.

Yóór ik tot de vermelding der resultaten overga, wil ik hier nog

eenige bijzonderheden mededeelen, waarop meu bij het verrichten

van kookpuntsbepalingen, volgens bovengenoemde methode, de aan-

dacht dient te vestigen.

Bij de kookpuntsbepaling van zuiver water neemt men waar, dat

het kookpunt, bij voortzetting der [)roef, voortdurend stijgt. Bij mijn

toestel bedroeg deze stijging 0,01° in 25 minuten. De verklaring van

dit verschijnsel vindt men in de voortdurende hoogtetoeneming dei'

1) Centrbl. f. Bacteriologie BJ. U, ptig. S27, 1893.

2) Verslag 2.1 April 190() bldz 714.

•} Verslag 26 Mei 1900 bidz. 31.
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"Waterkolom, tengevolge v<in de pliuitsgrijpende condensatie van den

aangevoerden waterdamp.

Neemt de waterkoloni in hoogte toe, dan stijgt de druk en daar-

mede het kookpunt.

Daar ik oplossingen van verschillende concentraties wilde verkrijgen

door aan het water, waarvan ik het kookpunt had bepaald, zout

toe te voegen, waardoor de hoogte van de vloeistofkolom toeneemt,

was het noodzakelijk te weten met welke temperatuurstijging een

zekere hoogtetoename der vloeistof kolom overeenkwam.

Ik deed daarom een serie kookpuntsbepalingen van zuiver watcsr,

waarbij steeds de hoogte der vloeistofkolom varieerde. Ik vond op

deze wijze, dat een hoogtetoename van 10 m m. overeenkwam met

0,010° temperatuurstijging.

De theorie eischt voor 10 m. m. water van 100° een ongeveer

drie maal zoo groote kookpuntsverhooging. De verklaring van dit

verschil moet gezocht worden in de bijzonder sterke menging der

kokende vloeistof, waardoor, zooals men gemakkelijk inziet, de door

de theorie vereischte verhooging niet kan worden bereikt. Daar verder

de graad van menging afhankelijk is van de vei'houding tusschen

de per tijdseenheid doorgevoerde hoeveelheid stoom en het quantum

kokende vloeistof, zal de waargenomen temperatuui'stijging afhangen

van de afmetingen van den toestel en de wijze van Averken.

Dat er bij mijn toester vrij volledige menging plaats greep, bewees

een onderzoek omtrent de temperatuur der verschillende vloeistoflao'en.

De aanleiding tot dit onderzoek gaf het volgend verschijnsel. Ik vond

nl. dat, wanneer de thermometer 1 c. m. dieper of minder diep in

de kokende vloeistof werd geplaatst, een temperatuursverandeiing van

± 0,005° werd waargenomen. AVas dit nu een bewijs, dat de tem-

peratuur der verschillende vloeistofiagen verschillend was, of was de

verklaring te zoeken in de verandering in hoogte van de vloeistof-,

kolom door het meer of minder diep plaatsen van den thermometer?

Deze vraag werd uitgemaakt door eerst den invloed van een zekere

hoogtevermeerdering der waterkolom na te gaan, terwijl aan den
stand van den thermometer niets werd veranderd en daarna de proef

te herhalen, zorg dragende dat de thermometer voor en na de water-

toevoeging even diep in de vloeistof stond. Beide bepalingen gaven
volkomen hetzelfde resultaat, Avaaruit volgt, dat de temperatuur der

verschillende waterlagen der sterk bewegende kokende vloeistofkolom

dezelfde is en dat dus de kleine temperatuursverhooging van 0,005°

teweeg werd gebracht door de reeds genoemde hoogteveranderino-

der vloeistofkolom.

Uit het voorgaande blijkt, dat een hoogtetoename der kokende
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vloeistofkolom een niet te verwaarloozen invloed uitoefent, waardoor

wij genoodzaakt zijn bij toevoegiug van zout door meting der hoogte-

toename ons te overtuigen, of een correctie al of niet moet worden

aangebracht.

RESULTATEN.
Na NO,.

Coucentratie iu gr. mol.

per 1000 gr. H^O.

Kookpuntsverliooging

V. (1. oplossing,

Mol. kookpiiutsverli

0.0402

0.0852

0.4148

0.8030

O.OIfil

0.08C8

0.4233

0.8S90

0.01.2'J

0.0848

0.4112

O . 9005

0.0473

0.0908

0.4409

Ü.914G

0.0474

0.0869

0.4174

0.8793

0.044°

0.080O

0.398°

0.771°

Ba(N03)2.

o .
070°

0.101°

0.4GGO

0.911°

Sr(N03)2.

0.050°

0.098°

0.493°

1.0Üi°

Ag NO3.

0.041°

0.087"

0.382°

0.741°

Pb (NOs)^

0.07C°

0.090°

0.418°

0.824°

9.51G

9.389

8.918

8.870

15.190

12.103

11.009

10.248

9 . 294

9. 2 10

8.005

8,102

14.700

10.351

10.014

9.371

1
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Deze tabellen laten zien, ilat, terwijl de factor i voor Na NO3,

Ba (^0,3)27 Ag' NO3 en Pb (N03)2 ^>y toeneming der concentratie zeer

merkbaar daalt, zij bij Sr (^03)2 een vei'loop vertoont, dat geheel

overeenkomt met dat, waargenomen bij K Cl en Na Cl.

Ofschoon vijf van de zes (K NO3 vroeger onderzocht) onderzochte

anhydrische nitraten hetzelfde resultaat opleverden, doet ons de uit-

zondering, bij Sr (NO-J2 waargenomen, toch erkennen, dat het al of

niet anhydrisch zijn op het verloop van / geen bepaalden invloed

uitoefent.

Gaan wij nu eens na wat de bepalingen van het electrisch gelei-

dingsvermogen van de oplossingen der zouten K Cl, K NO3, Na Cl

en Na NO3, ons zou kunnen leeren. Krannhals ^) vond bij 99°.4

het volgende:

KCl (//^=348).
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Tn (leze tabellen is aangeiioiuen, dat voor de aangegeven concen-

traties liet quotiënt de dissociatiegraad weergeeft.

Door het onderzoek van Jaiin ^) is echter gebleken, dat dit reeds

voor zeer geringe concentraties niet meer het geval is.

De bewegoiykheid der K- en Na-ionen blijkt niet de concentratie

zeer merkbaar too te nemen, waardoor voor nict-uiterst verdunde

oplossingen grootcr dan de dissociatie graad woi'dt, terwijl dit

verschil met de concentratie steeds toeneemt.

De waarden van i, in deze tabel voorkomende, zoudon dus allen

met een zeker bedrag verminderd moeten worden, terwijl dit bedrag

bij de grootste concentratie liet grootst zou moeten zijn.

Gingen wij nu uit van de onderstelling, dat de correcties, die l)ij

de hier bovenstaande zouten zouden aangebracht moeten worden

oin de werkelijke dissociatiegraad te krijgen , ongeveer gelijken

invloed op liet verloop van / uitoefenen, dan zou uit deze tabel

volgen, dat bij K NO3 en KaNOs de dissociatiegraad en daarmede

de theoretisclie / (uit het geleidingsvermogen) bij toeneming der

concentratie veel sterker terug gaat dan bij K, Cl en Na Cl ~).

Blijkt dit nu later, wanneer men de dissociatie-graad ook van

meer geconcentreerde oplossingen met zekei'heid kent, waar te zijn,

dan zouden wij hierin de verklaring kunnen zoeken van het feit,

dat de experimenteele i (uit de dampspan. verni. en kookpts. verh.)

voor niet zeer verdunde oplossingen van K Cl en Na Cl met de

concentratie toeneemt, terwijl bij K NO3 en Na NO3 liet tegenover-

gestelde het geval is.

In het verloop der experimenteele / wordt immers niet alleen het

verloop der dissociatie uitgedrukt, doch ook de invloed van de

afwijking viin den verdunden toestand. De onderzoekingen van niet-

electrolyten maken het waarschijnlijk, dat deze laatste invloed de

experimenteele i bij toeneming der concentratie zal vergrooten en

dus het tegenovergestelde teeken van den invloed der dissociatie-

verandering zal bezitten.

Terwijl dus de eene invloed de experimenteele i zal vergrooten,

wordt zij door den anderen verkleind, zoodat haar bedrag zal afhan-

gen van de relatieve grootte van genoemde invloeden.

Gaat dan de dissociatie bij het eene zout veel minder snel terug,

1) Zeitschr. f. Physik. Cliem. XXXIII S. 545 (1900).

^) Uit Jahn's onderzoek zijn de correctie's nog niet af te leiden, onuliit deze slechts

voor grootere verdunningen bepaald zijn.
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bij toename der concentnitie, dan bij het andere, dan is het mogelijk,

dat, terwijl in het eene geval een zeer langzame toename der expe-

rimenteele i wordt waargenomen (K Cl, Na Cl), bij het andere het

tegenovergestelde plaats vindt (K NO3, Na NO3).

Het zij hier ten slotte nog opgemerkt, dat de resultaten der vries-

punts-bepalingen van niet zeer verdunde oplossingen hier niet zijn

besproken, omdat zij door de afwijkingen van de i'esultaten der

dampspannings- en kookpunts-bepalingen eenigszins te betwijfelen zijn.

Amsterdam, Seheik. Laboratorium der Universiteit, Maart 1901.

Scheikunde. — De Heer Lobry de Bruyn biedt namens den

Heer P. K. Lulofs eene mededeeling aan, over: y^Siibstifii-

Uesnellieid hij aromatische halogeen-nitrodcrivaten.^^

Ruim twee jaren geleden heeft Dr. Alph. Steger een onderzoek

uitgevoerd naar de snelheid van substitutie van de nitrogroep in ortho-

en paradinitrobenzol tegen oxymethyl en oxyaethyl ^). Bij deze studie

was de invloed der temperatuursverandering, die der concentratie-

vermindering, die der toevoeging van een stof met eeu gelijknami"-

jon en die van de geleidelijke toevoeging van water tot den alcohol

nagegaan.

Het was nu van belang dit onderzoek op andere stoffen uit de

aromatische reeks uit te breiden. De Heer Lulofs heeft, na voor-

loopige proeven met meerdere lichamen, zich in de^eerste plaats be-

paald tot chloor-, broom- en jooddinitrobenzol 1. 2. 4. Van deze

lichamen was sinds lang vastgesteld dat het halogeenatoom vatbaar

is voor allerlei substitutie's bijv. met alkalicu, ammoniak aminen
alcoholaten enz. Het bleek nu dat de omzetting met de laatste

stoffen zich voor een quantitatief onderzoek zeer goed leent zoodat
ook hier weder natriumaethylaat en natriummethylaat gekozen werden.

Als eerste resultaat werd vastgesteld dat het chlooratoom veel

gemakkelijker door oxymethyl en oxyaethyl wordt verplaatst dan
de nitrogroep in ortho- en paradinitrobenzol. Vervolgens werd beves-
tigd, wat KöRNER reeds vroeger had waargenomen door vergelijkinp-

van de tijden l)innen welke een zelfde omzetting was afgeloopen dat
van de drie halogenen het chloor het gemakkelijkst, het jodium het
moeilijkst voor verplaatsing tegen oxyalkyl vatbaar is. De constanten

1) Verslag Verg. v. 29 Oct. 1898, Dissertatie 1898 en Eecueil 18.13,
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voor de drie halogeenverbinding'en tegenover natriuniaethylaat in

absolute alcohol bij dezelfde coiicentratie's verhouden zich als 3.26

:

2.03: 0.455 (temp. 15°). Het is merkwaardig dat bij de aliphatische

halogeenverbindingen het gedrag der halogenen juist omgekeerd is;

bij deze stoffen is het jodium juist het zwakst aan het koolstofatoom

gebonden en het chloor het sterkst.

In de tweede plaats werd de invloed der concentratieverminde-

ring op de constante door den Heer Lulofs bestudeerd. Door Dr.

Steger was bewezen dat de omzetting tusscheu orthodinitrobenzol

en een natriumalcoholaat goen invloed van de verdunning ondervindt.

Daarentegen hadden Conrad en Brückner ^) vastgesteld, dat bij de

reactie der aethervorming uit een alkyljodide met een alkoholaat die

invloed wel degelijk bestaat, en wel in dien zin dat de reactiecon-

stante stijgt met de verdunning.

Dit laatste resultaat is, zooals bekend, in overeenstemming met

de theorie der electrolytische dissociatie; het kan dus worden aange-

voerd als steun voor de opvatting, dat de reactie der aethervorming

eene jonenreactie is. Men had dus nu het merkwaai'dig feit, dat bij

de eerste reactie niet, bij de laatste wel een invloed van de ver-

dunning zich kenbaar maakte, zoodat de eerste niet, de tweede wel

als jonenreactie scheen te moeten worden opgevat.

]5ij de reactie's door den Heer Lulofs onderzocht bleek nu, even-

als bij de aethervorming, een stijging der reactie-constante op te

treden met de verdunning en wel in belangrijke mate vooral in

aethylalcohol. Bij chloordinitrobeuzol stijgt de constante van 2.94

(gasconcentratie) tot 3.56 (Vs fier gasconcentratie); voor broomdini-

trobenzol onder dezelfde omstandigheden van 1.88 tot 2.33.

Eigenaardig is het dat voor natriummethylaat in methylalcohol,

die stijging veel geringer is, voor chloordinitrobeuzol van 1 .10 tot 1.18.

In de derde plaats werden door den Heer LuLOFS eenige proeven

genomen over den invloed van de toevoeging van een gelijknamig

(Na) jon. Door Dr. Steger (1. c.) was gevonden, dat die invloed

voor de reactie met orthodinitrobenzo niet bestaat, bij de reactie der

aethervorming echter duidelijk optreedt en wel, in overeenstemming

met de theorie der electrolytische dissociatie, in den zin eener daling

van de reactieconstante. Ook hier bleek overeenstemming te bestaan

met de laatste reactie; de toevoeging van bijv. natiiumbromide aan

broomdinitrobenzol met natriuniaethylaat deed de constante in merk-

bare mate dalen.

1) Zeitsclir. pliys. Cli. o. 289. Uit resultaat Avas door Steger bevestigd (1. c.)
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Men ziet dus dat zoowel in 't laatste geval, als waar het de invloed

geldt van de verdunniniir, de aromatische nitrohalogeenverbindingen

zich gedragen als de aliphatische halogeenderivaten. Het geheel ver-

schillend gedrag van het orthodinitrobenzol in eene overigens geheel

analoge reactie blijft onverklaard.

In de vierde plaats werd nagegaan op welke wijze de reactie-

coefficienten afhingen van de toevoeging van water tot de twee

alcoholen.

De reactie met orthodinitrobenzol en die der aethervormiug hadden

ook in dit opzicht vroeger reeds interessante resultaten opgeleverd.^)

De Heer Lulofs kon aantoonen, dat het chloor- en broomdinitro-

benzol zich geheel verhielden als voor de genoemde reactie's was

vastgesteld. De coëfficiënten bleven constanten ook voor een water-

alkoholmengsel met 40 pCt. water. Zij dalen bij de omzetting in

water-aethylalcohol met het toenemen van het watergehalte; omge-

keerd stijgen zij eerst bij water-methylalcohol, blijven dan constant

om eindelijk bij een gehalte aan w^ater van ± 40 pCt. te gaan dalen.

Ook bleek nog dat bij gebruik van alcohol-water mengsels als oplos-

middel de concentratievermindering een stijging en de toevoeging

cener stof met gelijknamige jon een daling van de constante te

voorschijn roept.

Het onderzoek van den Heer Lulofs, dat nog in verschillende

richtingen voor uitbreiding vatbaar is, wijst evenals de aangehaalde

onderzoekingen, op de wenschelijkheid eener studie van het geleidings-

vernu)geu der alcoholaten, zoowel opgelost in de zuivere alcoholen

(ten deele door Carrara verricht) als in alcohol-watermengsels. Men
zal dan kunnen nagaan of er al of niet een parallellisme bestaat

tusschen de verandering der reactieconstanten en die van het gelei-

dingsvermogen.

Physiologie. — De Heer Stokvis biedt de dissertatie aan van

den Heer J. Brand: ^Onderzoehuujen over de afdcheldiny e.'i

samenstelling van de gal bij den levenden niensch" en geeft

daarover de volgende mededeeling:

In negen gevallen van bij den levenden mensch op de chirurgische

klinieken v. h. Amst. Binnen-Gasthuis, in de jaren 1895— 1899

aangelegde galfistels werd het tijdelijk beloop en de snelheid der

afscheiding van de gal bepaald. De galafscheiding bleek eene voort-

') LoBRY UE BiiUYN eu A. Steger. Verslageu 30 Sept. 1899. Eecueil 18, 41, 311.
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durende. Zij daalt g-edurenden den nacht en bereikt een minimum
in de vroege morgenuren, stijgt dan bij het ontwaken meestal vrij

snel, en vertoont een maximum kort na den middag, een tweede

kleiner maximum in den Jivond, die beide waarschijnlijk met opne-

ming van grootere hoeveelheden voedsel samenhangen. De hoeveel-

heid gal kan 1100 cc. in het etmaal bedragen (is dus betrekkelijk

slechts weinig geringer dan die van urine),, maar kan ook tot 500 cc.

dalen; terwijl de op verschillende uren van den dag afgescheiden gal

geene verschillen in concentratie vertoont. De hoeveelheid gal staat

slechts in los verband met het lichaamsgewicht, maar is een maat voor

de stofwisseling, ja indien men alleen op de organische bestanddeelen

der gal let, dan blijkt deze hoeveelheid zelfs een juiste maat daar-

voor. De vaste stoffen in de menschelijke gal bedragen slechts 1—

4

pCt. voor de langs de galbuizen afgescheiden gal (zoogenaamde lever-

gal), zij stijgen tot 20 pCt. voor de in de galblaas verzamelde gal

(blaasgal). De kleur der menschelijke gal is goudgeel en haar kleur-

stof, die hoogstens 0.06 pCt. bedraagt, is het bilirubine. Maar daar-

naast komt steeds eene ruime hoeveelheid urobilinogeen (of gereduceerd

urobiline) in de gal voor,en waarschijnlijk een zeer geringe hoeveel-

heid hacmatoporphyrine, welke laatste kleurstof in blaasgal uit het

lijk bijna nooit ontbreekt. Wat de galzuren betreft zoo bleek de ver-

houding van het taurocholaat tot het glycocholaat 1 : 4.5 en 1 : 5.4.

In de gal werden ook aetherzwavelzuren gevonden, en de hoeveelheid

van de daaiin aanwezige zwavel bedroeg 6.4 pCt. en 11.7 pCt. van

de in het taurocholzimr bevatte.

Met bijzondere zorg werden de physisch-chemische eigenschappen

van de gal, waaromtrent slechts weinig gegevens voorhanden zijn,

onderzocht. De moleculaire concentratie dezer neutraal tot alkalisch

reageerende, in den regel niet zeer visceuse vloeistof (het slijmgehalte

bedraagt voor levergal 0.2—0.9 pCt.) bleek, blijkens de viiespunt-

verlaging, zoo goed als steeds met die van het bloed gelijk. Die

constante moleculaire concentratie, welke ook aan de blaasgal eigen

is, is te meer opmerkelijk, omdat het watergehalte en het gehalte

aan organische ware galbestanddeelen zoo veel verschillen aanbieden

kan, en tusschen lever- en blaas-gal altijd aanmerkelijk verschilt.

Daaruit volgt, dat in de sterker geconcentreerde gal met hare groote

moleculen (galzuren, galkleurstof) minder anorganische zouten en

met name Cl Na moeten voorhanden zijn, zooals dan ook een gal

met 3.7 pCt. taurocholas natric 0.955 pCt. zouten, eene met

20.9 pCt. slechts 0.265 pCt. bevatte. In galblaas en galvvegen

wordt dus eene met bloed isotonische zoutsolutie geresorbeerd. Maar

buitendien is het secreet van het slijmvlies dur galwegen en van
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de galblaas evenzeer met bloed isotoniseh, zoodat mucine-moleculen

tegen zout-raoleculen kunnen worden uitgewisseld, en de osmotische

druk bij de vochtresorptie in de galwegen zoo goed als onveranderd

blijft. De rol van het mucine daarbij is niet duidelijk ; het schijnt,

daar een groot gehaïte daaraan meest met een hoog zoutgehalte

samengaat, invloed op de dissociatie uit te oefenen, of minerale

stoffen te binden.

Eindelijk werd ook het elektrolytisch geleidingsvermogen der gal

onderzocht. Gal geleidt door haar groot gehalte aan zouten de

electriciteit veel beter dan bloed, maar haar electrolytisch geleidings-

vermogen is geen juiste maat voor het gehalte aan anorganische

zouten.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Mede-

deeling N°. 68 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden

:

„Oye/' proeven van de Heen omtrent den kritischen toestand^

\

§ L Aanleiding tot deze niededeeling. Herhaaldelijk zijn proeven

beschreven, die zouden pleiten tegen de opvatting van de continuï-

teit van den vloeibaren en gasvormigen aggregaatstoestand volgens

de theorie van van der Waals. In 't bijzonder zouden deze

in twijfel stellen dat een enkelvoudige stof slechts één kritische

temperatuur, één kritischen druk en één kritisch volume heeft, dat

zij boven de kritische temperatuur bij een gegeven druk en tempe-

ratuur slechts in ééne dichtheid voorkomt, en dat zij beneden de

kritische temperatuur voor elke temperatuur slechts in twee bepaalde

dichtheden tot stabiel coëxisteerende evenwichtsphasen aanleiding

kan geven.

Telkens was het echter mogelijk omstandigheden aan te wijzen,

die bij het nemen dier proeven over 't hoofd waren gezien. Werden
de bedoelde proeven met inachtneming van de aangewezen voorzor-

gen opnieuw verricht, zoo bleken zij de opvatting van van der

Waals te bevestigen.

Zeer veel zorg vorderde het de omstandigheden op te sporen aan

welke de afwijkingen, bij de proeven van Galitzine waargenomen,

moesten worden toegeschreven. Kuenen heeft echter te Leiden, waar

de theorie van van der Waals het uitgangspunt van verschillende

metingen werd, dit lastige en tijdroovende onderzoek ondernomen.

Het gelukte hem (Meded. W. 11 Mei en Juni '94) langs proefonder-

vindelijken weg de door Galitzine opgemerkte verschijnselen te ver-

klaren uit den invloed van bijm.engselen, verontreinigingen, die slechts

eenige tienduizendste deelen van de voor zuiver gehouden stof bedroegen.

43
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Men mocht door dit uitvoerio- onderzoek niet alleen de beschou-

wingen van CtALITZINE voorgoed weerlegd achten, doch ook voorstel-

lingen, die daaraan zoo nauw verwant zijn als die van de Heen-

Althans scheen het uitgemaakt, dat voortaan aan onderzoekingen

over den kritischen toestand bij enkelvoudige stoffen slechts dan

waarde gehecht kon worden, wanneer bewezen werd, dat ook zulke

kleine verontreinigingen, als nog bij de proeven van Galitzine voor-

kwamen, vermeden waren.

Kuenen's proeven hebben echter de Heen evenmin kunnen over-

tuigen van de ongegrondheid zijner tegenwerpingen tegen de theorie

van VAN der Waals als van de noodzakelijkheid om aan den graad

van zuiverheid der onderzochte stof de zorg te besteden, die wij ge-

woon zijn daaraan te wijden. Integendeel de Heen is in '96 ^ met

nieuwe proeven te voorschijn gekomen, verricht met koolzuur, omtrent

het zuiveren waarvan hij wederom niet vermeldt, voorzorgen te

hebben genomen. Die proeven zouden volgens hem aantoonen :

dat een bepaalde kritische dichtheid, waarvan men het bestaan

tot nog toe aanneemt, een geheel denkbeeldige grootheid is, dat er

in werkelijkheid twee kritische dichtheden bestaan, de eene, de kri-

tische dichtheid van de vloeistof, 0.G40 voor koolzuur, de andere,

de kritische dichtheid van het gas, 0.298 voor koolzuur, en dat de

tot nog toe als kritische dichtheid bepaalde gi"Ootheid het gemiddelde

van deze twee grensdichtheden is.

Kort daarna gaf een bezoek van de Heen te Leiden gelegenheid

tot mondelinge gcdachtenwisseliug waarbij ik betoogde, dat zeer kleine

afwijkingen van temperatuur, druk en samenstelling in de nabijheid

van den kritischen toestand totgroote veranderingen in dichtheid kunnen

leiden. Mijne opmerking, dat bij de Heen's proeven het koolzuur niet

volmaakt zuiver geweest was, werd niet weersproken. Terwijl deze

omstandigheid mij van groot belang scheen, hechtte DE Heen er

echter weinig gewicht aan.

Het meeningsverschil scheen te kunnen worden opgelost door te

Leiden de bepalingen van de Heen in diens eigen toestel te

herhalen met even zuiver koolzuur als wij hier gewoon zijn

voor dergelijke proeven te gebruiken. Bij de herhaling van die

bepalingen konden dan tevens verdere door mij gewenschte voor-

zorgen genomen worden. Ik vond Dr. J. E. Verschiffelt, toen-

maals assistent aan het laboratorium, bereid de proeven op zich

te nemen en Collega de Heen had de vriendelijkheid den „analysa-

teur de l'état critique" naar Leiden te zenden. Doch toen wij met

1) Bulletin de Tlustitut de physique de Tüniversité de Liège, deuxicme fascicule

(Bullet. de l'Acad. lloy. de Belgique 3e Sér. t. XXXI, '96.)
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den toestel wilden gaan werken, bleek deze niet geschikt voor proeven

met koolzuur van een hoogen graad van zuiverheid. Immers het tot

vloeistof verdichte gas komt in den toestel in aanraking met de pak-

kingen. Deze waren van leer, gedrenkt met was of vet, welke stoffen

zoo sterk in het vloeibare koolzuur oplossen, dat men bij het afbla-

zen van het laatste ze duidelijk ruikt. De leerpakking door voldoende

kurkpakking of loodpakking te vervangen lieten de pakkingbussen niet

toe. Was het koolzuur dus, voor dat het in den toestel gebracht werd

ook al zoo zuiver als wij dit wenschten, de uitkomsten met dezen

toestel verkregen zouden toch geen betrekking op zuiver koolzuur

hebben gehad. Behalve door het aanbrengen van nieuwe pakking-

bussen hadden wij den toestel ingrijpend moeten wijzigen om, al

bleef het ook onmogelijk zich van de homogeniteit der phasen te

overtuigen, ten minste na te kunnen gaan of de twee hoeveelheden

stof, van welke de Heen telkens de dichtheden vergelijkt, inderdaad

dezelfde temperatuur en druk hebben. De Heen onderstelt w-el dat

dit het geval is, doch de inrichting van het door hem gebruikte instru-

ment laat niet toe het te bewijzen.

Van de aanwezigheid van den toestel te Leiden kon dus alleen

partij getrokken worden om eenige eigenaardigheden ervan te bestu-

deeren, en de zaak bleef verder rusten.

In '97 meende de Heen een bewijs voor de juistheid zijner waarne-

mingen te kunnen ontleenen aan die van Amagat. Hij leidde uit diens

onderzoek af dat er bij het kritisch punt twee dichtheden zijn, die tot

elkaar staan ongeveer als 1:2 en schreef: J'ai du reste la convic-

tion que la theorie que je viens de soutenir ne commencera a se

généraliser que lorsque les expériences — n.1. die met den analy-

sateur de l'état critique — auront été répétós un grand nombre de

fois par plusieurs physiciens. Ce n'est que dans ces conditions qu'on

peut porter atteinte a des convictions — het bestaan van één kri-

tischen toestand — ayant poussé de si profondes racines.

De uitkomst van eenc zorgvuldige herhaling dier proeven kon

echter naar onze meening niet twijfelachtig zijn. Wie toch de Heen's

dichtheidsbepalingen mocht willen overdoen, zal deze proeven wel in

allen gevalle zoo wenschen in te richten, dat het mogelijk wordt zich

van de homogeniteit van elk der phasen te overtuigen, en kleine ver-

schillen in temperatuur, druk en samenstelling der te vergelijken

phasen nauwkeurig te meten, teneinde daaruit voortvloeiende correc-

tiën te kunnen berekenen. Ook aan de door de Heen opgegeven

getallen zou men gaarne thans nog dergelijke correctiën aanbrengen

om op deze wijze tot de werkelijke uitkomsten van zijne proeven te

geraken. Daar de Heen echter niet gelet heeft op de elementen ter

43*
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bepaling dezer correctiön is dit niet mogelijk. Wel kan men zich

van het algemeen karakter er van een denkbeeld vormen. En zoo

waren Dr. Verschaffelt en ik reeds terstond bij het nagaan der

proeven van de Heen tot de overtuiging gekomen, dat zijne uit-

komsten, hoe onwaarschijnlijk hem dit moge klinken, na het aan-

brengen van de noodige correcties binnen de grenzen der waarnemings-

fouten met de theorie van yan der Waals zouden overeenstemmen.

Om nu ten overvloede ook proefondervindelijk aan te toonen, dat

werkelijk dergelijke correctiön moeten worden aangebracht, werd uit

verschillende in het laboratorium aanwezige stukken een toestel —
in hoofdzaak twee door een kraan verbonden reservoirs, uit elk van

welke de inhoud door een kraantje kon worden afgeblazen —
gebouwd, met welke eenige der metingen van de Heen onder inacht-

neming van de noodige voorzorgen, zouden worden herhaald.

Toen Dr. Yerschaffelt daarop Leiden verliet, heb ik verder zelf

eenigen tijd gewijd aan voorloopige waarnemingen met een nader

voor het beoogde doel nog meer geschikt gemaakten toestel. O. a.

had ik in elk der beide bovengenoemde reservoirs nog een therrao-

element aangebracht.

Bij deze voorloopige bepalingen werd (zie de volgende § §) niets

opgemerkt, dat wees op de belangrijke afwijkingen, die uit de ter

herhaling gekozen proeven van de Heen door dezen laatste waren

afgeleid, en werd bevestigd, dat het noodzakelijk was aan de door

hem opgegeven dichtheden correctiön aan te brengen.

Een verdere voortzetting van de herhaling van de Heen's proeven

bleek dus enkel doeltreifend te zijn, om met de door hem verkregen

uitkomsten toe te lichten de mate van afwijkingen, die men kan

vinden, wanneer men zich bij metingen met samengeperste gassen

in de nabijheid van den kritischen toestand niet laat leiden door

de leer der mengsels en der adiabatische toestandsveranderingen.

Door andere hier nog loopende onderzoekingen zal echter naar ik

hoop het belangrijkste punt daarbij, de invloed van kleine bijmeng-

selen op de verschijnselen in de nabijheid van den kritischen toe-

stand, beter worden opgehelderd, dan door de bedoelde metingen

zou kunnen geschieden.

Meer dringende werkzaamheden maakten, dat metingen, bij welke

opzettelijk de voorwaarden voor de door de Heen opgegeven afwij-

kingen werden verwezenlijkt, achterwege bleven en dat de toestellen

werden afgebroken. Verdere onderzoekingen in verband met de

proeven van de Heen te verrichten liet mijn tijd niet toe. Ik hoop

in de Mathematische Encyclopaedie op kwestiën in verband met de

leer van den kritischen toestand terug te komen. En wat omtrent
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de proeven van de Heen zelve op te merken was, scheen mij, al

had ik beproefd er iets over op te stellen, ten slotte niet belangrijk

genoeg voor eene Mededeeling,

Eenige dagen voor de laatste Zitting echter ontving ik de Heen's

opstel „les légendes du point critique'', waarin door hem de wensch,

dat ik thans mijne meening omtrent zijne proeven openlijk bekend

maak, op zeer vriendschappelijke wijze met aandrang wordt geuit.

Ik grijp gaarne deze gelegenheid aan om Coll. de Heen de wederkeerige

verzekering van mijne vriendschappelijke hoogachting aan te bieden.

Aan zijn verlangen heb ik getracht te voldoen door het bovenstaande

neer te schrijven en dit in de volgende §§ nog iets nader toe te lichten.

§ 2. Toetsing van eene der systematische afivijklngen. Op het

onbevredigende van eene bestrijding van theorieën zoo wéinig-

scherp geformuleerd als die van de Heen werd reeds door

KuExNEN gewezen. Het w^eerleggen van de uitkomsten door de Heen
uit zijne metingen afgeleid door herhaling van de laatste is evenmin

een uitlokkend werk. Men is, wijl het eene herhaling geldt gebon-

den aan eene wijze van werken, veel afwijkende van die, welke

men zelf bij dergelijke onderzoekingen zou meenen te moeten volgen.

Wat wij verder het nemen van voorzorgen noemen, kan door de Heen
als het opofi'eren van een kunstgreep worden beschouwd. Om eene

matige nauwkeurigheid bij metingen met samengeperste gassen te

bereiken zijn eindelijk zeer tijdroovende en zorgvereischende bewer-

kingen noodig. Zeker zoude ik dan ook niet tot herhaling van proe-

ven van de Heen zijn overgegaan, wanneer het noodig was daarbij

eene hooge nauwkeurigheid te bereiken. Doch men kan met dicht-

heidsbepaling tot op 3 pCt. volstaan ^), want de afwijkingen tusschen

de Heen's ultkomslen en die, welke uit de algemeen aangenomen

wetten kunnen worden afgeleid, klimmen, ook op verscheiden graden

afstand van de kritische temperatuur, in sommige gevallen tot 30

en 40 pCt. ^) Ouk bij de proef, die ik in deze § zal bespreken, is

de afwijking groot genoeg om door metingen van door mij bedoelde

nauwkeurigheid met zekerheid te kunnen worden weerlegd. Eene

gunstige omstandigheid is het verder dat de afwijkingen allen syste-

matisch samenhangen. Men overtuigt zich met behulp van de tabel

(pag. 386) van de Hp:en gemakkelijk hiervan. Is derhalve een der

door DE Heen opgegeven belangrijke afwijkingen door herhaling van

de proef waaruit zij werd «fgeleid binnen de grenzen der waarne-

mingsfouteu tot nul teiuggebracht, dan bluit dit de weerlegging van

al de andere in.

1) Met iiiTloedeu als die der zwaartekracht (Verg. Meded. N". 17, Klenex, Mei ''J5)

behoeft men b,v. i^eeu rekeiiiiii' te hüudeii.
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Ofschoon ik niet in een uitweiding over de reeds vroeger door

KuENEN weerlegde theoretische beschouwingen wensch. te vervallen,

moet ik vooraf toch met een enkel woord toelichten, waarop het bij

de te herhalen proef aankomt.

De Heen neemt het bestaan van zoogenaamde liquidogene en gazo-

gene moleculen aan. De laatsten zouden eerst ver boven de kritische

temperatuur ontleed worden. Gelukt het een ruimte bij of even boven de

kritische temperatuur geheel met liquidogene moleculen te vullen,

dan zal de stof daarin eene der grensdichtheden, welke de Heen
voor den kritischen toestand opgeeft, hebben

;
gelukt hetzelfde met

gazogene moleculen dan zal de tweede grensdichtheid worden waar-

genomen. Boven de kritische temperatuur kan men volgens de Heen
mengsels van die moleculensoorten in alle verhoudigen maken.

Is een ruimte, die met liquidogene moleculen gevuld is, in aanra-

king met eene andere, die gazogene moleculen bevat, zoodat onder-

linge diffusie kan plaats grijpen, dan heeft de menging der liqui-

dogene en gazogene moleculen plaats. Eerst wanneer deze volkomen

is geworden — dus na een zekeren tijd — zal het verschil tus-

schen de dichtheden in deze twee ruimten zijn opgeheven.

De „analysateur de l'état critique" van de Heen nu, veroorlooft het

door een stof ingenomen volume met behulp van een kraan, terwijl

er drukevenwiclit bestaat, in twee deelen te splitsen, en zoo er dus

in de eene ruimte voornamelijk liquidogene, in de andere voornamelijk

gazogene moleculen aanwezig zijn, de vermenging van deze te voorkomen.

De stof in elk der beide in § l genoemde, boven elkaar geplaatste

en door een kraan gescheiden, reservoirs kan verder met behulp van

de daarvoor bestemde kraantjes afzonderlijk worden opgevangen.

Volgens DE Heen zou men, door te zorgen dat aanvankelijk het

beneden-reservoir voornamelijk met vloeistof, het boven-reservoir

voornamelijk met damp gevuld was, boven de kritische temperatuur

de eene ruimte hoofdzakelijk met liquidogene, de andere hoofdzake-

lijk met gazogene moleculen onder denzelfden druk kunnen vullen.

Bij denzelfden druk en dezelfde temperatuur zouden dan in de twee

ruimten verschillende dichtheden gevonden worden.

De Heen heeft niet in het licht gesteld, w^at de proeven met den

„analysateur" meer of beter zouden kunnen leeren dan proeven met

buisjes van Galitzine.

Bij deze worden immers de twee phasen, de eene hoofdzakelijk

bestaande uit liquidogeen onderstelde, de andere hoofdzakelijk uit

gazogeen onderstelde moleculen, geheel gescheiden verwarmd terwijl

de bewegelijke kwikdraad, die tot afscheiding dient, aan het druk-

verschil tusi-chen beide pliasen voortdurend toegeeft en, voor zoover
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het evenwicht niet bereikt wordt, aanwijst, voor welk drukverschil

eene correctie bij de verg-elijking der dichtheden moet worden aan-

gebracht.

Bij dit hulpmiddel vergeleken is het maken van eene scheiding

tusschen de ruimte waar meer liquidogene en die, waar meer gazo-

gene moleculen aanwezig geacht worden, door een kraan, welke

alleen nu en dan geopend wordt, een stap terug. Menging door dif-

fusie kan op deze wijze niet zoo goed Avorden vermeden en even-

wicht van temperatuur en druk kan niet zoo goed bereikt of in

rekening gebracht worden.

Wanneer de Heen er in geslaagd was liquidogene en gazogene

moleculen merkbaar te scheiden, dan moesten zij in de buisjes van

Galitzine zich zeker, zooals deze geleerde trouwens meende, ken-

baar hebben gemaakt. Dat dit niet het geval was heeft Kuenen
door proeven bewezen. Kwam het dus op beredeneering der stellin-

gen van DE Heen aan, dan zouden wij er op kunnen wijzen dat al wat

DE Heen uit de proeven met den analysateur afleidt, door Küenen's

bestrijding van Galitzine a fortiori weerlegd is.

Doch wat wij ons ten doel hebben gesteld is, door herhaling van

proeven van de Heen met de noodige voorzorgen, aan tetoonen,dat

zij tot andere uitkomsten voeren, dan de Heen opgeeft. Wij hebben

daartoe evenals de Heen gebruik gemaakt van twee metalen reser-

voirs, gescheiden door een kraan.

Op een punt van verschil tusschen den „analysateur" en onzen, in

§ 1 bedoelden, toestel moet nog gewezen worden. De reservoirs van

onzen toestel zijn van onveranderlijk volume. Dit is niet het geval

bij den „analysateur". In ieder der cylindrische reservoirs van den

„analysateur" kan een zuiger verschoven worden en wel zijn beide

zuigers zoo verbonden, dat bij hunne verschuiving het voor de stof

in beide reservoirs gezamenlijk beschikbare volume onveranderd blijft.

Door de zuigers geschikt te stellen en slechts een der reservoirs

te vullen, kan men een willekeurige hoeveelheid vloeistof in den

toestel brengen, die zich vervolgens met behulp van de verbindings-

kraan, over de gezamenlijke ruimte van beide reservoirs verdeelen

laat, waarna men door de zuigers weder te verstellen de gezamenlijke

ruimte in twee deelen van willekeurige verhouding door de kraan

kan splitsen. Het is dus gemakkelijk met denzelfden toestel een

reeks van verschillende bepalingen bij verschillende verhoudingen te

verrichten. Ook kan men de veihouding der twee volumina in den

loop van een zelfde proef veranderen. Het eerste, van weinig

belang trouwens daar men ook op andere wijze, o. a. door distillatie,

de willekeurige vulling bereiken kan, en daar de Heen bij de eerste
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proefreeks slechts een enkele verhouding en bij de andere slechts

twee eind verhoudingen gebruikt, komt natuurlijk niet in aanmerking

bij het herhalen van een bepaalde proef. En wat met het verschui-

ven der zuigors in den loop der proef te bereiken zou zijn, is zooals

wij zullen zien, in den gedachtengang van de Heen voor de te ver-

krijgen uitkomst van de ter herhaling gekozen proef van geen betee-

kenis of is ook op andere wijze te verkrijgen.

Beschouwen wij na deze uitweiding de door mij ter herhaling

gekozen proef van de Heen. Bij deze (Bulletin de l'Institut de physique

de Liège, Deuxième fascicule p. 149) worden de zuigers van den analysa-

teur zoo gesteld, dat de volumes der beide reservoirs gelijk zijn. Dan
worden de beide reservoirs bij 10° met vloeibaar koolzuur gevuld

en de verbindingskraan gesloten. Men laat het koolzuur uit het

boven reservoir afblazen, opent de verbindingskraan, laat het koolzuur

zich over de beide reservoirs verdeden en tot evenwicht komen, en

verwarmt den toestel dau tot 35°. Nadat de verbindingskraan is afge-

sloten vangt men den inhoud van beide reservoirs afzonderlijk op

Yoor de dichtheid bij 35° in den boven-cvlinder geeft de Heen
0.456, voor die in den beneden-cylinder 0.544 op, terwijl volgens

VAN der Waals de dichtheden van twee hoeveelheden zuiver kool-

zuur onafhankelijk van de wijze, waarop zij zijn verkregen, onder

denzelfden druk bij 35° dezelfde moeten zijn.

De reden waarom juist deze proef ter herhaling gekozen werd, is

dat zij niet al te dicht bij de kritische temperatuur valt, en toch zeer

belangrijke afwijkingen geeft; verder, dat volgens de gegevens van

Amagat bij 28° de vloeistofspiegel in den toestel nagenoeg bij de

kraan moet staan; en eindelijk ook voornamelijk omdat daarbij door

DE Heen de zuigers van don „analysateur" niet verschoven worden.

Zij kon dus herliaald worden met den toestel, dien ik boven be-

schreef. Immers deze heeft twee metalen reservoirs van onveran-

derlijk en nagenoeg gelijk volume met een verbindingskraan.

De toestel is dus voor den proef gelijkwaardig met die van

de Heen.

Ik bracht er koolzuur in, dat bij gewone temperatuur over Pg O5

gedistilleerd en daarna bij lage temperatuur uitgekookt was, en dat

in vloeibaren toestand alleen met zuiver metaal in aanraking was

gekomen. De toestel was, voordat het koolzuur er in werd toege-

laten met de luchtpomp van Bessel Hagen, luchtledig gepompt.

Hulptoestellen van welke de inhouden gemeten waren, nifiakteu

het mogelijk door destillatie juist het gewenschte gewicht koolzuur

bij geopende tusschenkraan in de twee reservoirs over te brengen.

Er werd voor gezorgd, dat het vloeibare koolzuur zich uitsluitend
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in het benerlen reservoir bevond. Bij het verwarmen werd nl. de tem-

peratuur in het hoven-reservoir steeds een weinio- hooseer dan die

in het beneden-reservoir gehouden, zoodat er, beneden de kritische,

geen vh^eistof van hot beneden- naar het boven-reservoir kon over-

distilleeren. Op deze wijze schijnt mij meer afdoende, dan door het

verschuiven der zuigers, gelijk de Heen dit bij hitere proeven gedaan

heeft, de zekerheid verkregen te kunnen worden, dat zich in het

boven-reservoir aanvankelijk zoo min mogelijk vloeistof bevindt.

Bij 28° werd de tusschenkraan gesloten, daarna werd tot 35° ver-

warmd. De kraan werd in het verloop van deze verwarming 6 maal

telkens 4 secunden geopend, daarna nog G maal wederom, telkens

4 secunden bij standvastige temperatuur. Üoor verschillende proeven

was gebleken, dat deze tijd telkens voldoende mocht worden geacht om

het drukevenwicht te verkrijgen, ITet temperatuurevenwicht werd

daardoor nog niet bereikt, doch daarop behoefde door mij ook niet ge-

wacht te worden, omdat met het thermoelement de temperatuur in

beide reservoirs afzonderlijk kon worden bepaald, en dus eene cor-

rectie kon worden aangebracht. In den gedachtengang van de Heen
moeten de liquidogene en gazogene-moleculen bij mijn proef dus min-

der gelegenheid hebben gehad om zich door diffusie aan de waar-

neming te onttrekken, dan bij zijn eigen proef, waar de kraan ge-

opend bleef gedurend het verwarmen van 28° tot 35°. Bij het sluiten

van de kraan op 34.°8 bedroeg de verhouding der dichtheden

0,448———- := 1,054. Door correctie van het met de thermo-elementen
U,42d

waargenomen temperatuurverschil van 0,°8 (in werkelijkheid waar-

0,448
schijnliik kleiner) werd deze verhouding '

.„ — 0,96. Yoor het

permanente gas was geen correctie noodig, danr dit bij de analyse

van de oorspronkelijke gasphase slechts 0,00018 en bij die van de

oorspronkelijke vloeistofphase slechts 0,00016 bedroeg.

Er wordt dus eene geringe afwijking tegengesteld aan die van

DE Heen gevonden, welke uitkomst, de grenzen der waarnemings-

fouten in aanmerking genomen, in de taal van de Heen zou luiden:

de liquidogene en gazogene-moleculen zijn dezelfde.

Vermelding verdient nog eene andere proef bij welke de tusschen-

kraan bij de verwarming van 28° tot 35°, die van boven af geschiedde,

geopend werd gelaten, en 10 minuten gewacht werd om het even-

wicht van temperatuur en druk te bereiken. Die tijdsruimte is waar-

schijnlijk te lang om de proef als eene herhaling van de oorspron-

kelijke proef van de Heen te beschouwen. Maar zeker niet voldoende

om dooi' diffupsie volgens onze gewone opvatting de twee molecuul-



( 660 )

soojten door de nauwe kraan heen in belangrijke mate te mengen.

Bij het sluiten van de kraan op 35°.4 bedroeg de verhouding der

0.448
dichtheden = 1.037. Door correctie van het met de thermo-

482

elementen waargenomen temperatuursverschil van 1°.1.5 werd deze

O 448
, .. .

, ,
.. .

verlioudino- en bii correctie voor liet bii de analyse gevonden

0.449
permanente gas ad 0.002 tot —— = 0.91.
* '^

0.494

Al heb ik, zooals in § 1 gezegd, aan deze cijfers geen andere

beteekeois, dan die van voorloopige waarnemingen gehecht, zij zijn

toch sprekend genoeg om de meting van de Heen welke de ver-

houding —-— = 1,19 opleverde, daarmede (in 't bijzonder natuur-
" 0,456 ' 1

' V j

lijk door de eerste proef) veroordeeld te achten.

Stel ik de waarnemingsfouten bij mijne dichtheden zelfs grooter dan

3 pCt. dan blijft nog de veel grootere alwijking bij UE Heen weerlegd.

Ook kan het aan die weerlegging geen afbreuk doen, dat de

temperatuurverschillen zeker iets te hoog gevonden zijn, en ik bij

andere toen ter tijde verrichte, minder geslaagde en, ik heihaal het,

geheel als voorloopige waarnemingen behandelde, bepalingen, afwij-

kingen vond, die eveneens verscheidene procenten bedroegen en altijd

in den zin van de Heen vielen, integendeel zij toonden naar mijne

meening eerder aan, dat de fouten, die men allicht maakt, werken

in de richting van de door de Heen gevonden afwijkingen. Aan
de bewering van de Heen : ainsi se trouve mise hors de doute

cette proposition tant contestée, que nous avons émise depuis long-

temps: La température et la pression ne suffissent pas toujours

pour définir la densité d'un tluide — kunnen zijn proeven dus niet

den minsten steun geven.

§ 3. Verklaring van de boven de kritische temperatuur gevonden

afwijkingen. Het is zeker opvallend, dat de door de Heen opgegeven

verschillen van welke wij hiermede aangetoond hebben, dat zij aan

het verwaarloozen van correct icn geweten moeten worden, zoo aan-

zienlijk zijn.

Voor de hand ligt de onderstelling dat temperatuursverschillen

zijn overgebleven o.a. tengevolge van de samendrukking in het eene

reservoir en de uitzetting in het andere, die met het overstroomen

van stof uit het beneden-, in het ook overigens waarschijnlijk toch

reeds warmere bovenreservoir noodzakelijk gepaard gaan.

Ik zou echter geneigd zijn de afwijkingen voor een goed deel

terug te brengen tot de aanwezigheid van verontreinigingen. Het
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koolzuur aan rle cylinders uit den handel door afblazen ontleend,

bevat soms eenige volumoprocenten bijgemengde luclit, benevens een

spoor waterdamp. De Hken verdiclitte het met een perspomp en het

is bekend hoe moeilijk liet is, gas bij die bewerking zuiver te houden.

Ook bleek het bij de Heen 's proeven om het koolzuur bij 10° in

den toestel te condenseeren noodig den druk tot 75 atmosferen op

te voeren, terwijl de maximumspanning van koolzuur bij die tempera-

tuur slechts 45 atm. bedraagt.

Het vloeibare koolzuur lost verder gelijk wij zagen was en vet

uit de pakkingen op. In de gasvormige phase zal de moleculaire

druk door de meer vluchtige bijmengselen verminderd, in de vloei-

bare phase door de minder vluchtige verhoogd worden. Wegens de

groote samendrukbaarheid in de nabijheid van den kritischen toestand

zullen de dichtheden, behoorende bij een zelfden uitwendigen druk,

dus belangrijke verschillen kunnen vertoonen.

Verwarmt men de twee phasen van verschillende samenstelling

tot hoogere temperatuur, dan zal de invloed van do afwijking in den

moleculairen druk geringer worden. De dichtheidsverschillen zullen

dus geringer zijn. Dit vindt de Heen dan ook.

Ten einde de diffusie der liquidogene en gazogene moleculen in

den langoren tijd, die noodig is om tot het evenwicht bij hoogere

temperatuur te komen, zooveel mogelijk te vermijden, verricht de

Heen deze proeven op de volgende wijze :

„il sufïit de porter TappareiT ^ une température peu supérieure a

la température critique, par exeinple 35° puis de fermer la clef D
(de verbindingskraanj tout en continuant a chauffer jusqu'au point

voulii. Lorsque celui-ci est réalisé on ouvre Z>, on laisse l'équilibre

s'établir. Puis on recueille séparément Tacide renferme dans les deux

cylindres."

Men ziet het, de kunstgreep, die wij bij de verwarming tot 35°

toepasten, is aan de Heem zelf ontleend.

Nu is het op het isothermennet (druk als functie van volume)

onmiddellijk te zien, dat de druk bij de twee phasen met dichtheden

ter weerszijden van de kritische gelegen, door verwarming bij stand-

vastig volume, zeer verschillend zal stijgen, zoodat voor het openen

van de kraan, als de gewenschte temperatuur bereikt is, een aan-

zienlijk drukverschil tusschen beide phasen zal bestaan. Dit geeft bij

het openen van de kraan een temperatuursverschil, waardoor bij ge-

heel adiabatisch verloop, de vereffening van dichtheid niet voltooid

zou worden. Bij de langzame warmteafgifte, die in werkelijkheid

plaats heeft, zal de vereffening vertraagd worden.

Voordat de Heen aan de beide dichtheden, na het sluiten van de
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kraan gevonden, dus eenig-e waarde kon hechten, als behoorende bij

eenzelfde temperatuur en druk, had hij behooren aan te tonnen, dat

liet teniperatuurseveuwicht was tot stand gekomen. Bij mijne in § 2

behandelde proef kon zonder bezwaar het proces op elk oogenblik

worden afgebroken, zoodra maar het drukevenwicht was bereikt,

omdat het overblijvend temperatnursverschil kon worden bepaald en

in i'ekening gebracht. Doch bij de Heen was dit niet het geval.

Natuurlijk zal er des te grooter temperatuurverschil overblijven

naarmate men de kraan korter open laat. De dientengevolge aan te

brengen correctiën zijn dan grooter. Zij zullen bij eene reeks van

waarnemingen, wanneer men de kraan bij alle proeven op dezelfde

wijze opent, een systematisch verloop veitoonen, evenals de correc-

tiën voor de kleine bijmengselen, indien het gebruikte koolzuur steeds

dezelfde samenstelling had, en evenals elke andere correctie, die

aan eene altijd op dezelfde wijze herhaalde bewerking, bijv. de w'ijze

van verwarming haar oorsprong ontleent.

Blijkbaar moeten grootere correcties worden anngebraoht aan een

tweede proefrceks van de Heen, bij welke hij om do diffusie te ver-

mijden als volgt te werk ging:

„H faut donc amener les pistons dans la position (tig. 6) ou (fig. 7)

— gevende een l)(>paalde verhouding tusschen de inhouden der reser-

voirs — a une température un pcu inférieure au point critique puis

on ferme D et on continue a ehaulTer jusqu'a une température voulue.

Pendant que la température s'élève on ouvre de temps en temps et

rapidement ^) Ie robinet D, de maniere k permeltre a la pression do

s'équilibrer dans les deux cylindres, tout en empêchant les molécules

liquidogéniques du cylindre inférieur de se diffuser dans Ie cylindre

supérieur."

Immers terwijl bij de in § 2 behandelde proef de Heen tot de

twee dichtheden 0,456 en 0,544 of de verhouding 1,19 kwam, geeft

DE Heen als uitkomst in de tweede reeks onder ongeveer dezelfde

oinstandioheden de dichtheden 0,360 en 0,550 en dus een verhou-~ 7 7

1.44, waar ik de theoretische veihouding 1.00 voldoende bevestigd vond.

Volgens nüjne meening moet dus een buitengewoon groote cor-

rectie voor systematische fouten worden aangebracht.

Een deel dier systematische fouten zal moeten worden geweten aan

het kortstondig openen van de kraan. In de nabijheid van den

kritischen toestand is dit inderdaad een gebrekkig middel om het

gewenschte evenwicht van druk en temperatuur te verkrijgen.

De Heen zelf heeft ingezien, dat bij het eenmaal openen een

1) JUjv. 5 uiaal ongeveer 4 secundeu volgens vriendelijke luededeeling van de Heen.
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temperatiiursverscliil kon optreden, door do uitzetting- van de stof

in het beneden reservoir. Maar liet schijnt hem ontgaan, dat juist

in de nabijheid van den kritischen toestand het adiabatisch proces

voor drukverefFening zeer ongunstig verloopt.

Men kan het proces langs graüschen weg volgen niet behulp van

het diagram der isothermen en adiabaten in de nabijheid van het

kritische punt.

Het karakter er van toe te lichten zal voldoende zijn. Wij kunnen

dus volstaan met het te vereenvoudigen en de veranderingen van

twee gelijke gewichtslioeveelhoden van de beide phasen na te gaan

die beide achtereenvolgens bij standvastig volume verwarmd worden,

dan adiabatisch tot drukeven wicht komen, daarna weer isometrisch

verwarmd worden tot een hoogere temperatuur, adiabatisch tot druk-

evenwicht worden gebracht enz. Verwaarloosd wordt dan de wijziging

die elk der phasen ondervindt tengevolge van wisselwerking met de

stof, die van het eene reservoir in het andere overstroomt.

Om ons een bepaald diagram van de adiabaten en isothermen

voor te stellen kunnen wij dit eenvoudigheidshalve aan de toestands-

vergelijking van VAN DER Waals ontleend denken. De adiabaten vallen

in de nabijheid van het kritisch punt nagenoeg samen met de

jsometrische lijnen
;
adiabatische vereffening van het drukverschil van

twee phasen zal dus nauwelijks verandering in specifiek volume

teweegbrengen. De phasen, die eerst bij gelijkheid van temperaturen

in druk verschilden, verschillen na de vereffening daarvan zooveel in

temperatuur, dat in de dichtheid slechts een geringe verandering

is gekomen. Het drukverschil is in een voor de dichtheid bijna gelijk-

waardig temperatuurverschil omgezet, en dit temperatuurverschil

zal ook in de werkelijkheid bij langzame warmteafgifte niet zijn

opgeheven als de kraan na een paar seconden gesloten wordt.

Alleen, wanneer het kortstondig openen van de kraan zeer dikwijls

herhaald wordt, kan het evenwicht bereikt worden.

Deze redoneering werd bevestigd door mijne waarnemingen met de

thermo-elementen. Herhaaldelijk heb ik na den toestel van af 28° met

gesloten kraan tot op 35° verwarmd en de kraan volgens ^ool•schrift

van DE Heen alleen 5 maal 4 seconden geopend te hebben, bij het

opnieuw herhaaldelijk openen van de kraan nog telkens temperatuur-

verschillen gevonden. De waarnemingen zijn niet nauwkeurig genoeg

geweest om aan de verkregen getallen beteekenis te geven, maar de

zin was steeds zóó, dat een verwarming van het boven-reservoir

door het openen van de kraan werd aangetoond. (Gem. 0°.27 bij de

proef van § 2).

Behalve door de veranderde wijze van handelen met de kraan
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onrlersclieidt zich de tweede proefi'eeks van de Hken van de eerste

nog door eene tweede wijziging, die liet verkrijgen van grootere

verschillen in de hand werkt. Bepalen wij ons tot de beide reeds

vermelde proeven van de Heen. Bij beide wordt de toestel van

10° tot 35° verwarmd en is daarin aanwezig eene hoeveelheid stof,

die over de geheele ruimte gelijkmatig verbreid, nagenoeg de kritische

dichtheid (volgens de gewone opvatting) zou vertoonen. Bij beide

wordt verder deze vulling verkregen door eerst de zuigers in te stellen

zoodat de verbindingskraan het gezamenlijk volume juist in tweeën

deelt en nu het eene reservoir bij 10° geheel met vloeistof te vullen,

en daarna deze hoeveelheid stof over beide reservoirs te verdeden.

Maar bij de eerste reeks wordt de toestel zonder meer verwarmd.

Bij de tweede reeks wordt door het verstellen van de zuigers eerst

alle stof beneden de kraan gebracht, dan de toestel tot even beneden

de kritische temperatuur verwarmd en daarna de zuigers ingesteld,

totdat een bepaalde verhouding tusschen de ruimte in het beneden-

en die in het boven-reservoir verkregen is. Die verhouding is

0,155

0,845

0,229

0,771 "

als het om de bepaling van een dichtheid van damp

„ „ „ „ „ „ „ „ vioeistoi

te doen is. De vloeistofspiegel wordt dus bij onveranderde verhou-

ding der phasen in don toestel verschoven.

Ik merk hierbij op, dat voor het uitvoeren van deze bewerking

door mij de phasenverschuiver werd geconstrueerd, welke van Eldik

Meded. N°. 39 Mei '97 tig. III, bij zijne metingen over de capilla-

riteit van mengsels gebruikte. Die inrichting, schijnt mij ver te

verkiezen boven den „analysateur" omdat de phasen in een glazen

buis kunnen worden waargenomen en niet met pakkingen doch

alleen met kwik en glas in aanraking behoeven te komen.

Doch wij hebben den invloed van de pakkingen op de waarne-

mingen met den analysateur reeds besproken. Thans hebben wij de

beteekenis van de zooeven genoemde bewerking voor de uitkomst

der proeven te beschouwen.

Voor zoover die proeven vallen beneden de kritische temperatuur

komen wij er in § 4 op terug ; hier is het voldoende op te merken,

dat het er bij de proeven boven de kritische temperatuur om te doen

is uit te maken of stof, die oorspronkelijk in vloeibaren toestand

was (bij nagenoeg constant volume) boven de kritische temperatuur

gebracht een grootere dichtheid zal hebbeu als de stof, die aan-
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vankelijk g-asvorinig- was en dezelfde tempeiatuur eu druk aanneemt.

Of de zuig-ers al of niet bewegelijk zijn doet voor de proeven boven

de kritische temperatuur niets ter zake als maar beneden de kritische

temperatuur dezelfde verdeeling verkregen is, die de Heen verwe-

zenlijkt heeft op Jiet oogenblik dat de zuigers in hun laatsten stand

zijn gebracht. In een toestel met twee reservoii's van de door de Heen
in de tweede reeks aangegeven verhouding verkreeg ik die verdeeling

o. a. door destillatie.

Bij de keuze dezer verhouding stelt de Heen zich klaarblijkelijk

voor, boven uit het gas en beneden uit de vloeistof meer volledig

uit liquidogene of gazogene moleculen bestaande phasen te kunnen
afzonderen dan wanneer de reservoirs van gelijken inhoud zijn. De
voornamelijk uit gazogene moleculen bestaande stof verhoudt zich

volgens hem ten opzichte van de voornamelijk uit liquidogene

bestaande als een verdunde zoutoplossing ten opzichte van eene

meer geconcentreerde, op welke zij drijft. Zijn beide eenigen tijd

met elkaar in aanraking geweest, zoo zal men de naastbijkomende

waarde voor de oorspronkelijke concentratie der beide oplossino-en

kunnen krijgen door eenerzijds de hoogste, anderzijds de laagste lagen

af te tappen. Wij kunnen in deze redeneering in plaats van de

hypothetische liquidogene moleculen van de Heen stellen de werkelijk

aanwezige zeer kleine bijmengselen van het koolzuur. . Zij zijn in de

oorspronkelijk geheel cf hoofdzakelijk vloeibare phase van het koolzuur

tot een ander bedrag aanwezig dan in de oorspronkelijk geheel

of hoofdzakelijk gasvormige phase en zullen slechts geleidelijk door

diffusie gelijkmatig verdeeld worden. Volgens § 2 is het dus onmid-

dellijk duidelijk, dat aan de waargenomen dichtheden, grooter cor-

recties moeten worden aangebracht, waanneer de stof, van welke de

dichtheid bepaald w^ordt, aan de uiterste, dan wanneer zij aan

tusschen gelegen lagen ontleend wordt.

Tot de grootere verschillen door de Heen in de tweede reeks

opgegeven, kan dus ook hebben bijgedragen een meer ongelijkmatige

verdeeling der bijmengselen over de beide reservoirs.

In allen gevalle leveren de metingen der tweede reeks van de Heen
nu de eerste, waarbij de afwijkingen systematisch met de tweede

samenhangen, weerlegd is, niet het minste bewijs voor de door hem
opgeworpen stellingen

:

„Il est aisé de conclure de ce résultat que la densité critique qui

a été admise iusqu'i\ présent est une densité purement fictive. (Zie

verder het in § 1 geciteerde). 3'\ la loi du diamctre est parfaitement

observéo, ainsi que la planche l'indique. Si 1'on prolonge celui-ci



( 660
)

jusqu'k la température critique, on obtiont la densitó critique fcfive

qui avait été admise jusqu'a prósent, 0.470.

4'^. Les courbes exprimant les variations de densité du liquide et

de la vapeur se prolongeut an dessus de la température critique, et

ce n'est que vers 60°, en géaéral que Ia masse devient homogene

dans toutes les parties du tube (en employant toutefois les précau-

tions iudiquées."

§ 4. Verklaring van de afwijkingen beneden de kritische teïnperatunv.

Wat de bewering- van de IIicen betreft, dat er tot ongeveer 20°

beneden de kritische temperatuur bij koolzuur in het geval van

coëxistentie van vloeistof en damp niet zou bestaan een bepaalde

dichtheid voor den damp en een bepaalde dichtheid voor de vloeistof,

maar dat bij 28° bijv. die dichtheid

voor de damp tusschen de grenswaarden 0.288 en 0.533

„ „ vloeistof „ „ ,. „ 0.408 en 0.650

zou kunnen liggen, zij is, meen ik, in strijd met de ervaring van

ieder die nauwkeurige metingen met tot vloeistof verdichte gassen

heeft vei'richt.

En heb ik ook al bij herhaling van de bepalingen van de Heen
met den boven besproken toestel kleine afwijkingen van de door

Amagat gevonden vloeistof- en dampdichtheden gevonden, zoo konden

zij steeds aan waarnemingsfouten worden toegeschreven.

Verklaren kan men de bewering van de Heen doordat in de

analysateur de vloeistofspiegei niet te zien is. De Heen heeft dus

als dichtheid van de dampphase kunnen opgeven de gemiddelde stof-

dichtheid in een reservoir, waarin de vloeistofspiegei reeds was

opgestegen en als dichthe'd van de vloeistofphase de gemiddelde

stofdichtheid in een reservoir waarin de vloeistofspiegei reeds was

afgedaald.

In een zeer overzichtelijke figuur heeft Dr. Yerschaffelt de

opgaven van de Heen samengevoegd, door de dichtheden, die de

Heen voor de dampphase en die welke hij voor de vloeistof opgeeft

als ordinaten uit te zetten bij de gemiddelde stofdichtheid in beide

reservoirs van de Heen als abscisse. Eenvoudigheidshalve ontleen

ik aan die figuur slechts een paar lijnen (zie fig. 1) en stel daar-

naast in fig. 2 die, welke de bedoelde gemiddelde dichtheden in elk

der reservoirs volgens Amagat's damp- en vloeistofdichtheden aan-

wijzen, (r//;, geldende voor krit. temp. en hooger, is onder een hoek

van 45° getrokken).
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Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt ook namens

den Heer H. H. Francis Hykdman aan, Mededeeling N^.

69 uit het Natuurkundig laboratorium te Leiden, getiteld :

„Isothermeti van tiveeatomige gassen en hunne binaire mengsels.

I. Piëzometers met veranderlijk volume voor lage temperaturen^

\

§ ] . Op theoretische gronden zouden wij voor nauwkeurige onder-

zoekingen over isothermen van zuivere gassen en hunne binaire mengsels

liefst uitsluitend gebruik hebben gemaakt van de één-atomige. De
hierbij te verkrijgen uitkomsten toch zouden zeker de meest belang-

rijke zijn. Ongelukkerwijs zijn echter voor dergelijk werk slechts

drie stoffen beschikbaar, He, A, Hg, van welke de twee eerste te

kostbaar zijn en de laatste een zoo hooge kritische temperatuur heeft,

dat het onderzoek er van met groote experimenteele moeilijkheden

gepaard zoude gaan.

Zoo hebben wij ons natuurlijkerwijze gewend tot de naastbijko-

mende groep, die der twee-atomige. Wij bezitten zeer uitvoerige

onderzoekingen over deze gassen boven 0° en bij drukkingen, die

zelfs tot 3000 atm. gaan, voornamelijk afkomstig van Amagat. Bij

lagere temperaturen echter ontbreken nagenoeg alle gegevens buiten

die, welke de twee baanbrekende onderzoekingen op dit gebied, die

van V. Wroblewski over waterstof tot— ISO"* en die van Witkowski
over lucht tot — 145°, hebben geleverd.

De thans te behandelen reeks van proeven werd reeds aangeduid

in Meded. n» 14, Dec. '94 pg. 165, 179 en Moded. n" 50, 1899. Bij

de inrichting van het cryogeen laboratorium en zijn hulpmiddelen,

zoowel als bij die van de standaardmanometers Meded. n°s 48 Oct.

'98 en 50 Juni '99 pg. 46 werd dit onderzoek steeds in het oog

gehouden.

Om de gewenschte gegevens te verkrijgen kunnen wij gebruik

maken van twee methoden. De eerste bestaat in het vullen, bij een

gemeten druk en temperatuur, van een bepaald volume met het samen-

geperste gas, dat men vervolgens laat uitzetten tot volume en druk

ervan onder gewone omstandigheden kunnen worden bepaald. Deze

methode is achtereenvolgens gebruikt door ReüiNAULT, v. Wroblewski
en Witkowski. Voor metingen, bij welke de zuiverheid van het gas

niet van het hoogste belang is en bij hooge temperaturen is deze

methode uitstekend, maar zoodra het op nauwkeurigheid aankomt

zijn piëzometers van een aanzienlijk volume noodig. Daar nu de

piëzometer voor elke waarneming opnieuw gevuld moet worden, zijn

voor eeue reeks van waarnemingen bij eenigszins hoogen druk aanzien-

lijke gasvolumina noodig. Maar voor metingen in de nabijheid van den
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kritischen toestand is de hoogste graad van zuiverheid van het ge-

bruikte gas een onafwijsbare eisch, wanneer men tot eenigszins be-

paalde uitkomsten wil komen. Eene methode, die het werken met

groote hoeveelheden zeer zuiver gas vereischt, is zoowel omslachtig

als kostbaar. Wij hebben derhalve deze methode gewijzigd door in

't bijzonder met den volumenometer en den piëzometer een toestel

te verbinden, waarin het gas, op gewonen druk gekomen, wordt

overgebracht om daarna weder in den piëzometer ten behoeve van

een nieuwe proef te worden samengeperst. Ook bij deze wijziging

blijft er e(5hter eene aanzienlijke hoeveelheid zuiver gas noodig om
niet alleen den piëzometer maar ook de verbindingsbuizen onder

druk te vullen. Wij zullen ons dan ook met de toepassing van deze

methode op meer nauwkeurige metingen dan die wij thans behan-

delen, eerst in latere raededeelingen bezig houden.

Bij de tweede, door ons wegens hare betrekkelijke eenvoudigheid

gevolgde methode, maakten w^ij gebruik van piëzometers van veran-

derlijk volume, waarbij met eenzelfde, eenmaal onder normalen druk

gemeten, gasvolume talrijke metingen kunnen worden verricht. Als

voorbeeld kozen wij de in n'' 50 beschrevene met welke door Schalk-
wijk de isotherme van waterstof bij 20° C. is onderzocht. De uit-

komsten van deze metingen, die weldra zullen worden medegedeeld

toonen aan, dat de bedoelde methode in dergelijke gunstige omstan-

digheden toelaat een hoogen graad van nauwkeurigheid te bereiken.

Deze kan echter niet gehandhaafd worden wanneer men de piëzometers

geschikt maakt voor het werken bij lage temperaturen. Gaat men
de moeilijkheden na, die overwonnen moeten worden, en het bedrag

van de verschillende fouten die onvermijdelijk overblijven, zoo komt
men onmiddellijk tot de overtuiging, dat reeds een nauwkeurigheid

van -rrTr^ niet gemakkelijk te verkrijgen is en dat men geheel bij-

zondere toestellen, wederom van groot volume, zou moeten inrichten

om meer te bereiken. Deze nauwkeurigheid is niet voldoende om
afwijkingen van zuivere waterstof van de wet der overeenstemmende

toestanden ten opzichte van de andere gassen te bepalen. Want uit

de beschikbare gegevens is wel af te leiden, dat, zoolang men niet

over zeer constante temperaturen beneden 200° of over groote druk-

kingen beschikt, een onderzoek van dezen graad van nauwkeurjo-heid

over de meest belangrijke vragen niet veel zal leeren. Maar voor

de andere gassen van deze groep en in 't bijzonder Yoor een over-

zicht van de eigenschappen van O2 en N3 en "hunne mengsels mao-

deze nauwkeurigheid voldoende worden geacht.

W
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§ 2. Algemeene inrichting. Deze is zoo gekozen, dat het volume

gemeten kan worden in een vertrek, waar men gemakkelijk kan

beschikken over de tot vloeistof verdichte gassen, die voor de baden

van standvastige lage temperatuur noodio- zijn, terwijl de drukmeting

geschiedt in het vertrek, waar ook de nauwkeurige gesloten mano-

meters en de open standaard manometer opgesteld zijn. De druk

wordt te dien einde over een grooten afstand (25 M.) door een

buis gevuld met saamgeperste lucht overgebracht. Plaat I geeft een

schematisch overzicht van de toestellen. De manometer (zie § 5), die

voor de metingen dient, is daarbij niet afgebeeld.

De stalen cylinder A is verbonden met het reservoir c^ en met het

peilglas Cci door stalen buizen van 2 mM. inwendigen diameter ; de

twee stalen hoogdrukkranen C5, Cq (type Meded, no. 46 Dec. '98

fig. 10), dienen voor verschillende bewerkingen. Door de bronzen

kraan r^ wordt droge lucht ingelaten; de druk daarvan wordt bij

benadering afgelezen op den hulpmanometer M (een metaalmanometer),

en nauwkeurig op den meet-manometer (§ 5), die aan Cg verbonden is.

Cg is een afblaaskraan, Cjo en Cn dienen mede voor verschillende

bewerkingen. De pakkingringen van de talrijke verbindingen zijn

van in was gedrenkt leer. Het heeft veel zorg gekost ze zoo te leeren

behandelen, dat men steeds zeker was van volledige sluiting. Dit is

nu echter volkomen bereikt.

§ 3. De piëzometers. De constructie gaat wel uit van de denk-

beelden neergelegd in Meded. n°. 50, doch er waren toch verscheidene

ingrijpende wijzigingen noodig, om de toestellen geschikt te maken

voor metingen beneden het vriespunt van kwik. Het eenvoudigste

zou het zijn het kleine reservoir, dat het verdichte gas zal bevatten,

en de verdeelde buis te scheiden door een lange, nauwe, tweemaal recht-

hoekig omgebogen capillair, zoodat de piëzometerbol in het bad van

lage temperatuur kon worden gedompeld, terwijl de verdeelde buis op

gewone (standvastige) temperatuur bleef. Zulk een onwrikbare verbin-

ding van het kleine reservoir met het groote zou echter veel moeite ople-

veren bij het behandelen van den toestel, die als van betrekkelijk groote

afmetingen en gewicht zeer breekbaar zou worden. Een meer buig-

zame verbinding is noodig. Eerst werd getracht deze te verkrijgen

zonder iets van de nauwkeurigheid van de oorspronkelijke methode

op te offeren. In PI. II fig. 1. is schematisch aangegeven op welke

wijze; di is de verdeelde buis en het einde van het groote reservoir

(verg. fig. 2), (/g 66'! stalen capillair, d^ een andere verdeelde buis

c?4 de glazen capillair en dr, de bol). Na vele proefnemingen en zelfs

nadat reeds metingen er mede waren verricht, werd van deze in-
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richting verder afgezien, omdat het onmogelijk bleek de staalcapillair

zoo schoon te maken, dat de meniscus van het kwik bij het op eu

neer bewegen niet bedorven werd. De inrichting, die wij ten slotte

kozen is die afgebeeld in PI. II fig. 2.

De afmetingen werden bepaald door die van de stalen toestellen

over welke wij beschikten (en die voor 500 atm. ingericht zijn). De

stalen cylinder A, PI. I is nagenoeg 1 Meter lang en heeft een

inhoud van nagenoeg 1 Liter. Voor het groote resevoir ^3, fig. 2.

werd een buis genomen, zoo wijd als mogelijk was; het volume er

van was ruim 600 cM^. De verdeelde buis 64 is voor alle piëzometers van

denzelfden inwendigen diameter als de piëzometer voor de hoogste druk-

king in Meded. n°. 50, nl. 3 mM., doch is slechts 20 cM. lang om

te maken, dat de toestel niet onhandelbaar wordt. Deze buis eindigt

in een capillair, 65, juist wijd genoeg om een stalen capillair op te

kunnen nemen. Met haar wordt de piëzometer bol fig. 2 en fig. 3,

die in het bad van lage temperatuur zal worden gedompeld, verbonden.

Bij de verschillende temperaturen wordt telkens gebruik gemaakt

van een bol van zulke afmeting, dat binnen het gebied van drukkingen,

hetgeen men daarmede wenscht te onderzoeken, de meniscus in de

buis h^ staat. Als steel /^ wordt een nauwe glascapillair genomen, onge-

veer 70 C.M. lang, zoodat hij boven den cryostaat (Meded. n^. 51,

Sept. '99, PI. I) uitsteekt. Het inwendige volumen er van is slechts

ongeveer 50 m.M.^, zoodat de temperatuurcorrectie van het daarin

bevatte gas klein wordt, zonder nochtans de uitwisseling van druk

tusscheu bol en verdeelde buis te zeer te vertragen.

Aan het einde van de capillaire steel van den piëzometer is een

kleine uitholling gemaakt, waarin het uiteinde van de stalen capillair

opgenomen wordt. Deze ruimte moest groot genoeg zijn om aanra-

king van het glas en het staal te voorkomen, doch mag niet tot

onzekerheid van het volume aanleiding geven. Het doelmatigst bleek

de capillaire opening in de blaasvlam te verwijden tot ongeveer 1,5

m.M. diameter en diepte en dan de eerste m.M. op de draaibank

cylindrisch uit te boren. Om de verbinding zoo standvastig en vol-

maakt mogelijk te maken, zijn de bovenoppervlakken, zoowel van

è als van ƒ, onder rechte hoeken met de buis afgeslepen.

Yerbinding op deze wijze, aangegeven in Meded. WK 60 Juni

1900 fig. 5, bleek niet voldoende zekerheid voor de bepaling van

het volume te geven, wanneer de bevestiging tegen den druk bij onze

proeven bestand werd gemaakt. Buitendien levert dan het aanbrengen

van verschillende piëzometerboUen aan dezelfde verdeelde buis veel

meer last op.

De stalen verbindingscapillair g. fig. 2 moet lang genoeg zijn om
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den piëzoraeter te behandelen zonder gevaar van de capillair te scherp

te buigen, waardoor gewoonlijk een lek ontstaat. In sommige ge-

vallen was een capillair van 40 cM. voldoende, bij de meeste me-

tingen bleek eeue lengte van 130 cM. het doelmatigst.

Aan de einden is de capillair voorzien van schroefkoppelingen

(zie fig. 2,) //2, ^3, om haar stevig aan b en f te bevestigen.

De verschillende deolen, kunnen dus uit elkaar genomen worden

voor schoonmaken, vullen enz., en bij het samenschroeven zal men
toch weder zonder merkbare verandering hetzelfde volume tot aan de

verdeelingen op de buis verkrijgen.

De stalen overpijp f^ met de zeskante tap ƒ5 en de schroefgang /"c zijn

1

ongeveer — mM. wijder dan ƒ2 en zijn daarop met fijn rood zegel-

lak bevestigd. Tusschen de stalen overpijp g^ en het glas /"g (fig. 4)

wordt een pakkingring g-^ van in was gedrenkt leer gelegd
;
daar

echter leer bij het samcndrukken meegeeft, is het noodig gebleken

pakkingringen te gebruiken, die eenigen tijd onder hoogen druk heb-

ben gestaan. Worden de noodige voorzorgen genomen, zoo verkrijgt

men eene koppeling, die bij 65 è. 70 atm. nog volmaakt sluit en

die over een lange reeks van proeven slechts % ^^^' behoefde te

worden aangcschroefd, zoodat daarbij het volume dan geacht mag
worden constant te blijven.

Aan het eene eind van de U-buis h^ fig. 2, van welke het cene

been gecalibreerd is, werd de vroeger schuine terzijde gebogen gesle-

pen tap, fig. 4 Meded. n®. 50 nu evenwijdig aan de lengte van de

buis gebogen.

De verbinding met den toestel waaraan het gas voor de vulling

ontleend wordt, wordt verder tot stand gebracht door een kort buisje

//, met twee geslepen tappen hy^ h^ en een kraan h^. Met behulp

hiervan kan de buis è, waarin tevoren een geschikte hoeveelheid

kwik is gebracht, bij het vullen in een nagenoeg horizontalen stand

gesteld worden en kunnen de tappen sluitend gemaakt worden door

de buis h om hare as te draaien. Is de vulling voltooid dan wordt

^2 gesloten, b en h samen weggenomen en samen in verticalen stand

gebracht, waarna de kraan opnieuw geopend wordt. Het kwik neemt

dan rustig den nieuwen stand aan, waarna de buis h kan worden

weggenomen. Door deze inrichting is het lastige draaien om de tap

hl, dat in § 1 van Meded. n^. 50 beschreven werd, niet meer noodig.

§ 4. De perscylinders en de verbindingen. Evenals de toestellen

in Meded. n°. 50 beschreven, zijn de perscylinders, uitsluitend met

zuiver kwik gevuld en wordt de druk daarheen door kwik overge-
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bracht, op hetwelk de druk door droge lucht wordt uitgeoefend.

Wegens de groote hoeveelheid benoodigde kwik moet het reservoir c^

een inhoud van nagenoeg een liter hebben. De stand van het kwik

wordt afgelezen met behulp van het peilglas. Op de schaal c^ wordt

de stand van het kwik met het oog afgelezen, terwijl het hoogte

verschil tusschen het nulpunt van de schaal en dat op b^, met den

kathetometer bepaald is.

De stalen buis Öq moet op de glazen buis b^. geplaatst worden

met de voorzorgen in Meded. n°. 50 vermeld en dit wel te meer

omdat er bij het beueden einde van het reservoir slechts 2 mM.
speling in de persbuis overblijft.

Op de overpijp b^ wordt een waterbad bj en b^ geschroefd,

waarin van onderen een constante stroom water van standvastige

temperaturen wordt aangevoerd, i) De stalen moer «3 (PI. I en PI. II

fig. 6) bestaat uit twee door schroeven verbonden helften, zoodat zij

gemakkelijk kan worden aangebracht. Bij alle verbindingen wordt

de sluiting door leeren pakkingringen verkregen. Daar de pakking-

ringen «2 611 ^2 alleen kwik hebben af te sluiten is een volmaakte

sluiting verkregen.

§ 5. De 7nanometer. Het voor deze metingen nieuw ingerichte

glazen deel van dezen toestel verschilt weinig van het door Haktman
en Verschaffelt gebruikte. Het kon, wanneer dit gewenscht werd,

door de manometerbuis van Verschaffelt vervangen worden. De

geheel met kwik gevulde persbuis, het kwikreservoir en het peilglas

zijn volgens hetzelfde beginsel ingericht als die welke zooeven voor

de piëzometerbuis beschreven zijn, doch van kleinere afmeting.

Het geheel was zoo ingericht, dat drukkingen van 20 tot 65 atm.

konden worden afgelezen met een nauwkeurigheid van V20oo- Zulk

een nauwkeuïigheid is echter alleen te verkrijgen door een zorgvul-

dige volumecalibratie van de steel, het boven reservoirtje enz., ver-

eenigd met een vergelijking met den standaardmanometer op talrijke

punten van de schaal. Het normaal volume te bepalen is niet be-

proefd, daar talrijke vergelijkingen met den standaardmauometer

voor het nulpunt van de schaal een nauwkeurigheid van 7200 ^^m.

geven. (Verg. Meded. n». 44, Oct. '98 pg. 177 noot 1). De capil-

laire neerdrukking is 7 mM. en moet in aanmerking worden geno-

men, het is echter voldoende eene constante waarde in rekening te

^) De inricht] ug om dit te verkrijgen wordt in een andere Mededeeling besproken.
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brengen en de overblijvende verschillen als toevallige fouten te behandelen.

Nemen wij aan dat Y5 mM. op het oog kan worden afgelezen (en

zeker kan men met hulp van een spiegeltje meer bereiken) dan is

midden op de schaal de afleesfout nagenoeg —— atm. en het is niet

waarschijnlijk, dat men op de vergelijkingen met den standaardmano-

meter en de calibraties binnen dit bedrag vertrouwen mag.

De manometer is gevuld met waterstof en wordt afgelezen bij tem-

peraturen tusschen 15° C. en 20° C. In een latere mededeeling

zullen de metingen met onzen manometer nader besproken worden,

hier is het voldoende op te merken, dat de hoogere drukkingen

afgeleid uit de lagere en uit de calibratie zeer voldoende overeen-

stemmen met de direct bepaalde, hetgeen ons in dit soort van werk

een vooruitgang schijnt.

§ 6. Invloed van fouten voortvloeiende uit de constructie. "Wij

kunnen nu nog nagaan welke nauwkeurigheid wij mogen ver-

wachten met piëzometers als boven te kunnen bereiken. Het volume

van de piüzometerbollen bleek zeker nauwkeuriger bepaald te kunnen

worden dan tot op 2 mM^.

De fout voor de steel kwam hoogstens op 1 mM^.

De fout in calibratie van de verdeelde buis bedraagt ongeveer

1 mM^. wat het totale volume van 6 cM. betreft, de fout voor

iedere bepaalde deelstreep, ofschoon grooter, kan niet meer dan

3 mM^. bedragen

De voornaamste oorzaak van onzekerheid zal wel geleverd worden

door de staalcapillair en de verbindingen. Na verschillende metingen

werd 1 mM^. gevonden op het volume van 1 cM^ In Meded.

No. 60 § 20 werd 3 mW. voor deze fout gevonden. Wij zullen

deze als bovenste grens nemen.

Met den kathetometer kan tot op YgQ mM. worden afgelezen zoo-

dat wij stellen Y25 ^^^^1- ^^^^^ ^^^ toevallige onzekerheid in den stand

van den meniscus in 64, zijnde 1.2 mM^. Het volume van een

meniscus van gemiddelde hoogte 1 mM. in een buis van 30 mM^.

met een maximura-fout van 5 pCt. ^) een onzekerheid 0.5 mM^. Dus

is de totale fout in den stand van den meniscus te stellen

op 1.2 + 0.5 = 1.7 mM^. Het meest ongunstige geval geeft

2 + 1 + 3 + 3 + 2 = 17 mM^., en de waarschijnlijke fout 5 mM^.

stellende blijkt, dat de inrichting van den toestel, waar wij

piëzometerbollen groot dan 5 M^. kunnen gebruiken , zeker

toelaat eene nauwkeurigheid van te bereiken.

1] Schalkwijk, Meded. iio 67.
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Scheikunde. — Be heer Kamerlingh Onnes biedt bij afwezigheid

van den Heer yan Bemmelen, namens Dr. F. A. II. Schrei-

NEMAKERS, een opstel aan, getiteld: ^lets over evemoichten in

tertiaire Stelsels^

Bij de bepaling der samenstellingen van gekonjugeerde vloeistof-

phasen stuit men soms op zulke experimenteele moeielijkheden, dat

men, hoe gewenscht de kennis der samenstellingen ook soms is, toch

dikwijls van een nader onderzoek moet afzien. Zulke gevallen heeft

men o.a.

:

1° als de beide, met elkaar in evenwicht zijnde vloeistoffen eene

emulsie vormen, die zich niet, of eerst iia uiterst langen tijd in twee

phasen scheidt.

2° als de analytische scheikunde ons geen hulpmiddelen geeft,

om de komponenten quantitatief te bepalen.

Toch kan men in dergelijke gevallen, zij het dan ook eerst na

omwegen en benaderend zijn doel bereiken, zooals ik in het vol-

gende wil aantoonen.

Nemen wij als voorbeeld het stelsel : Water, Phenol en Aceton.

Eene korte mededeeling over dit stelsel vindt men in de Akademie-

verslagen 1899— 1900, bid 6 ; eene meer uitvoerige bespreking in

Zeitschr. für Ph. Ch. 33 bid 78. De in die verhandelingen mede-

gedeelde uitkomsten betreffen de vormen en liggingen der konno-

dale lijncD bij verschillende temperaturen. Om deze te verkrijgen

werd op de volgende wijze gehandeld. In een water-acetonmengsel

van bekende samenstelling, door afweging der komponenten verkre-

gen, werden wisselende hoeveelheden phenol gebracht en telkens de

temperatuur bepaald, waarbij de gevormde twee vloeistofphasen in

een enkele overgingen. Op deze wijze werden water-acetonmengsels

onderzocht met

:

1,83 pCt, 4,24 pCt, 7,94 pCt, 12,2 pCt, 15,6 pCt, 24,6 pCt, 31,8 pCt,

40,3 pCt, 50,2 pCt, 59,9 pCt en 64,9 pCt Aceton.

üit deze bepalingen kan men gemakkelijk door interpolatie de

konnodale lijnen voor verschillende temperaturen afleiden, en deze

methode is steeds te volgen, als men slechts de komponenten kan

afwegen. De onder 1 en 2 medegedeelde moeielijkheden hebben

hierop dus geen invloed. In tabel 1 deel ik de op deze wijze af-

geleide samenstellingen der oplossing van de konnodale lijn bij

56°5 mede.
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TABEL I.

Samenstellingen der oplossingen van de konnodale lijn hij 56°5.

pCt W. 85,5 89.0 89.1 86.5 82.5 79.1 67.9 59.3 48.1 36.9 26 22.7

pCt Ac. O 1.7 3.9 7.5 11.5 U.6 22.2 27.7 32.5 37.1 34 22.8

pCt Ph. 14.0 9.3 7.0 6.0 6.0 6.3 9.9 13.0 19.4 26.0 40 54.5

pCt W. 23.9 25.9 27.9 30 8 32.0 34.5 36.9 38.8 40

pCt Ac. 16 1 12.1 9.1 5.7 4.5 3.0 1.6 0.7 O

pCt Ph. 60.0 62.0 63.0 63.5 63.5 62 5 61.5 60.5 60

€j5^.1n
Met behulp van tabel I kan men nu de konnodale lijn voor 56°5

teekenen ; in Fig. 1 is zij schematisch door de kromme a^ u a^ aan-

gegeven. Men weet nu vrel, dat de vloeistofphase «i in evenwicht

kan zijn met a^^ omdat beide slechts binaire vloeistoffen zijn, maar

hoe het met de ternaire phaseii gesteld is, dat blijft volkomen onbe-

kend, evenals de ligging van het plooipunt «. Zoo weet men bijv.

wel dat bij de beschouwde temperatuur eene vloeistofphase hc^ met

eene andere in evenwicht kan zijn, maar ivelke deze andere is, dat

weet men niet\ zoo weet men bijv. ook dat er eene vloeistof is, die
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met eerie andere in evenwicht kan zijn ; met welke is echter nog

onbekend.

Wil men nu de in dit stelsel voorkomende gekonjugeerde vloei-

stofphasen analyseeren, dan doen zich hierbij de onder I genoemde

moeiel ij kheden voor; nl. bij zekere koncentraties van phenol en ace-

ton vormen de beide lagen slechts emulsies, die zich. na uren wach-

tens nog niet in twee lagen hadden gescheiden ; toch was, zooals

dadelijk zal blijken, boven in hoofdzaak de bovenlaag en beneden

de benedenlaag aanwezig. Om de samenstelling der beide met el-

kaar in evenwicht zijnde lagen te leeren kennen, handelde ik nu op

de volgende wijze:

In een fleschje woog ik bekende hoeveelheden water, aceton en

phenol af, zoodat de samenstelling van de in het fleschje zijnde som

der hoeveelheden volkomen bekend was. Zij l in figuur 1 het punt

dat de samenstelling van deze hoeveelheid aangeeft en laat cj en c^ de

beide vloeistofphaseu zijn, waarin het mengsel l zich bij 56°5 splitst.

Om evenwicht te verkrijgen werden bij die temperatuur de beide

lagen flink door elkaar geschud, waarbij eene emulsie ontstond. Nadat

deze eenigeu tijd rustig was blijven staan, werd met eene pipet een

gedeelte der emulsie boven en een gedeelte beneden in het fleschje

genomen en beide geanalyseerd.

De samenstelling van het eene gedeelte wordt in figuur 1 aange-

geven door ^], het andere door Zg, en het is natuurlijk dat de drie

punten /, li en l^ op eene rechte lijn moeten liggen, wat als toetsing

op de analyse is te gebruiken. Trekt men nu de rechte lijn 'i
l l^

en bepaalt haar snijpunten c^ en c^ met de konnodale lijn, dan geven

deze beide de samenstelling der beide vloeistofphaseu aan, die met

elkaar in evenwicht kunnen zijn, en waaruit dus de emulsie bestond.

Op deze wijze heb ik de ligging van verschillende raakkoorden der

konnodale lijn en dus ook de samenstelling van de bij 56°5 met

elkaar in evenwicht zijnde vloeistofphaseu bepaald. Uit de in tabel

2 medegedeelde bepalingen, waarbij ook nog de bepalingen van eenige

heldere oplossingen gevoegd zijn, blijkt, dat de raakkoorden eene

ligging hebben, zooals in figuur 1 ongeveer aangegeven. Zoo ligt

^2 verder van de zijde W,—Pk. verwijderd dan ^i, c^ verder dan

Cl of met andere woorden, als wij de oplossing van tak wj « de

waterige en van ag a de phenolische noemen : aceton lost sterker op

in de phenolische dan in de waterige laag.
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TABEL II.

Samenstelling der gekonjugeerde oplossingen bij 56°5,

Tak ai a. Tak a^ cc.

pCt. w.

88.5
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thans wil ik slechts enkele bepalingen bespreken en aantoonen, op

welke wijze daaruit de ligging der raakkoorden gevonden kan worden.

Van elk der onderzochte mengsels is de dampspanniiig bij een

10 h 15-tal temperaturen bepaald; in het volgende bespreek ik

echter alleen de dampspanningen bij 56°5, welke uit deze bepalin-

gen door interpolatie verkregen zijn.

Beschouwen wij eerst de zijde W-Ph van fig. 1, dus mengsels

welke alleen water en phenol bevatten.

TABEL 3.

Dampspanningen hij 56°5.

Oo/o Ac.

o/o Ph. o 2.0 5.58 7.42 10.88 14.5 60.0 69.2 76.7 80.34 88.06

P iu m.M. 125 125 J27 127 127 126 '26 124 122 118 102

7.947o Ac.

o/o Pb. o ].22 2.41 5.93 10.02 15.19 19.81 29.93 40.48 49.28 62.67 70.15 74.25 80.76

Pinra.AI.278 271 262 236 216 193 180 158 117 140 135 130 126 119

15.67o Ac.

O 1.39 3.03 6.14 9.63 14.30 19.81 29.74 38.81

387 369 350 318 292 262 232 193 171

49.60 60.13 66.98 74.88 83.00

155 144 137 130 115

22.520/0 Ac.

O 3.08 8.38 13.95 20.01 24.38 29.72 35.95

446 408 359 318 277 253 226 205

41.69 49.51 59.49 69.29 79.68.

186 167 155 140 122.

31.827o Ac.

O 4.10 7.68 13.36 20.13 24.77 29.99 34.13 39.29

524 468 428 3/9 335 .302 274 251,5 224

40.93 45.57 51.48 57.64 62.96 71.06 79.77

218 202 186] 170 160 141 123.

In tabel 3 vindt men de dampspanningen opgegeven onder O pCt.

Acoton. Men ziet, dat naarmate het phenol-gehalte toeneemt de druk

eerst rijst van 125 tot 127 mm. om vervolgens te dalen tot 126 mm.
als de vloeistof 14.5 pCt. Phenol bevat. Voegt men nog meer

phenol toe, dan verschijnen twee vloeistofphasen en de druk blijft

126 mm. tot het komplex 60 pCt. phenol bevat; voegt men nog

meer phenol toe, dan blijft er nog slechts ééne vloeistofphase over

%
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O'/oPh. 100% Ph.

^^^ ^

en de dampspanning daalt

voortdurend. In fig*. 2 is dit

op de gewone wijze voorge-

steld. Op de horizontale as is

het phenolgehalte, op de ver-

tikale de druk uitgezet. Men
krijgt dan eeue lijn, zooals

schematisch aangegeven door

die, waarbij O pCt. Ac. staat.

Aan de linkerzijde bestaat zij

uit een stuk met een maxi-

mum, in het midden, nl. waar

de beide vloeistofphasen voor-

komen
,

uit een horizontaal

gedeelte en verder uit een

naar beneden loopend stuk.

Bewegen wij ons dus in

fig. 1 langs de zijde W— Vh

on wel van W naar P/i, dan

neemt de druk eerst toe, bereikt een maximum en neemt verder af

tot in a^
;

van aj tot 02 blijft de druk konstant en van «2 tot Ph

neemt hij weer af; zoolang men zich dus door het gebied der beide

vloeistofphasen beweegt, blijft de druk onveranderd.

Anders is het echter, als men zich langs eene lijn door den drie-

hoek beweegt, b.v. van r.^ naar Pli^ dus langs de lijn r^Fh-^ van r^

tot d^ beweegt men zich dan in het homogene veld; van d^ lot ^2

doorloopt men het heterogene en van ^2 tot Ph bevindt men zich

weer in het homogene. Het is wel duidelijk, dat, als men zich over

de stukken rg d^ en e^^ Ph beweegt, de druk voortdurend zal veran-

deren, zooals dat ook het geval was op de deelen Wa^ en «3 PA; op

het stuk c?i 63 is het gedrag echter anders dan op a^a^. Op het stuk

«1 a2 blijft de dampspanning nl. onveranderd; op het stuk f?i ^o ^'^r-

andert zij echter voortdurend. Men ziet dit gemakkelijk in, als men
bedenkt, dat de druk in d^ gelijk is aan die van de twee gekonju-

geerde phasen c/i + f^; in ^ gekomen, heeft men een dampdruk, zoo-

als die van het stelsel ci + cg; in ^3 beantwoordt de dampdruk aan

dien van het stelsel h^ + hc^ en in ec, is de dampdruk dezelfde als

die van het stelsel e^ -}- e^. Men ziet dus, dat, als wij ons van di

naar e^ bewegen, de dampdruk voortdurend veranderen moet en wel,

zooals hij langs de konnodale lijn van di naar ei of van c?2 Daar e^_

verandert. Hit de bepalingen volgt, dat de dampdruk langs de kon-
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nodale lijn van a^ en a^ uit in de richting van het plooipunt nr toe-

neemt. Beweegt men zich dus van d^ naar e^^ zoo moet men den

dampdruk voortdurend zien dalen.

Al de oplossingen op de lijn Vz Ph gelegen hebben dit bizonders,

dat de verhouding tusschen water en aceton voor alle hetzelfde is.

Men kan de dampspanningen der oplossingen dezer lijn dus op

dezelfde wijze uitzetten als had men een binair mengsel, welks eene

Icomponent phenol is en de andere een mengsel van water en aceton

in konstante verhouding. Wij zetten in figuur 2 op de horizontale

as dus weer het phenolgehalte uit en op de vertikale den druk.

Nemen wij als voorbeeld de oplossingen, waarin de verhouding tus-

schen water en aceton als 84.4: 15.6 is, of met andere woorden,

welke 15.6 pCt. Aceton bevatten, als men alleen het w^ater en de

aceton beschouwt en de phenol dus buiten beschouwing laat. In

tabel 3 vindt men deze bepalingen onder 15.6 pCt. aceton aange-

geven. Onder P is de dampdruk opgegeven in m.M., onder pCt.

PJt het geheele phenolgehalte der vloeistoffen. De eerste bepaling

geeft dus de dampspanning aan van eene vloeistof, die nog geen

phenol bevat, dus van een water-aceton mengsel, dat 15.6 pCt.

Aceton bevat. Zooals uit deze reeks duidelijk is te zien, neemt bij

toenemende hoeveelheden phenol de dampdruk voortdurend af.

In fig. 2 is deze reeks aangegeven door de kromme, waarbij het

getal 15.6 is gevoegd
;

zij is niet tot aan haar eindpunt nl. tot

100 pCt Phenol vervolgd, maar slechts tot 83 pCt. Zij moet natuur-

lijk in hetzelfde punt eindigen als de lijn, die de dampspanning

aangeeft van water en phenol alleen.

In tabel 3 vindt men nog andere bepalingen aangegeven nl. onder

7.94 pCt., 22.52 pCt. en 31.82 pCt. Ac. waarvan de beteekenis na

het voorgaande w^el duidelijk is. lu fig. 2 zijn de hieruit afgeleide

dampspanningslijnen door dezelfde getallen aangegeven. Elk dezer

lijnen bestaat uit drie gedeelten nl. de beide zijdel ingsche, welke op

de homogene vloeistoffen betrekking hebben, en het middelste (nl.

tusschen de beide kruisjes) dat op de komplexen betrekking heeft,

die twee vloeistofphasen der konnodale lijn voorstellen. In de twee

punten, w^aar deze drie takken aan elkaar sluiten, vertoonen zij eene

diskontinuiteit.

Uit fig. 2 kan men nu de ligging van de raakkoorden der

konnodale lijn bij 56''5 afleiden.

Trekken wij nl. eene horizontale lijn ssi welke enkele der damp-

spanningskrommen snijdt; elk snijpunt geeft eene oplossing of een

komplex aau ; al de op deze lijn liggende oplossingen en komplexen hebben

dezelfde dampspanning. Bepalen wij ons alleen tot de komplexen,
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dus tot die gedeelten der danipspanningskrommen, in figuur 1 door

punten binnen de konnodale lijn aangegeven, en welke dus tot het

heterogene veld behooren. Trekken wij de lijn ssi zóó, dat zij bijv.

eene darapspanning van 180 m M. aangeeft. Men heeft dan 4 kom-

plexen nl. op de krommen door 7.94 pCt., 15.6 pCt., 22.52 pCt. en

31.82 pCt. Ac aangegeven, welke bij 56°5 alle een druk van 180

m.M. uitoefenen en in fig. 1 dus alle op eene zelfde raakkoorde

moeten liggen, zooals b. v. de punten r/i, 3-2, §'3 en q^.

De samenstelling dezer komplexen is uit fig. 2 af te leiden, aan

de figuur kan men nl. het phenolgehalte van het komplex ontleenen,

terwijl de verhouding der beide andere komponenten, nl. tusschen

water en aceton, bekend is. Zoo vindt men b. v. dat het snijpunt

der lijn ssi met de dampspanningskromme van 15.6 pCt. Ac een

phenolgehalte van 34.6 pCt. aangeeft. Het komplex bevat dus

15.6
100 — 34.6 = 65.4 pCt. water en aceton, waarvan dus -rr^ X 65.4

84 4
pCt. aceton en ——- X 65.4 pCt. water. Wij vinden dus dat dit

komplex bestaat uit 55.2 pCt. water 10.2 pCt. aceton en 34.6 pCt.

phenol.

Op dezelfde wijze kan men de samenstelling der komplexen, door

de andere snijpunten aangegeven, berekenen.

In het vorige hebben wij de lijn ssi zóó getrokken, dat zij een

dampspanning van 180 m.M. aangaf; men kan deze dampspanning

natuurlijk ook anders nemen ; men krijgt dan andere snijpunten, dus

andere komplexen en ook andere raakkoorden. In tabel 4 vindt men

enkele uitkomsten dezer berekeningen aangegeven nl. voor 180, 220,

260 en 300 m.M.

TABEL 4.

Temperatuur 56°5.

Samenstelling der komplexen met een dampdruk van 180 m.M.

pCt. w.
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SameustelUng der koraplexen met een dampclriik van 220 m.M.

pCt. W. pCt. Ac. pCt. Ph.

83.7 7.3 9.0

65.3 12.1 22.6

53.0 15.4 31.6

40.7 18.9 40.4

Samenstelling dor komplexen met een dampdruk van 260 m.M.

pCfc. w.
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water, door toevoeging van kleine hoeveelheden phenol, verhoogd

wordt. Dat dit in overeenstemming is met de hierop toepasselijke

formule van van der Waals, heb ik in een vroeger opstel reeds

aangetoond. Anders is het echter als wij phenol voegen bij een

water-aoetonmengsel. Nemen wij nl. waterige acetonmengsels van

7.93, 15.6, 22.52 of 31.82 pCt. acetou, zoo ziet men uit de over-

eenkomstige dampspanningslijnen in fig. 2 dat de dampdruk daalt.

De vraag is nu of de toevoeging van een nieuwe stof aan een binair-

mengsel denzelfden invloed heeft als toevoeging aan een enkelvoudige

vloeistof. Zooals ik in het volgende zal aantooneu is dit geenszins

het geval.

Nemen wij nl. eene vloeistof met de samenstelling

1 Mol A x^ Mol B 2/1 Mol C.

welke in evenwicht is met een damp van de samenstelling

1 Mol A X Mol B y Mol C.

Noemen wij de thermodynamische potentiaal, de entropie en liet

volumen dezer vloeistof ^j rji en V^ en die der dampphase ^ n en V.

Het evenwicht vordert:

3.*^i 3^ 3^1 3^/

(I)

Nemen wij aan, dat de verhouding van de komponcnteu A en B
in de vloeistof standvastig gehouden wordt, dan moeten wij dus x^

als standvastig beschouwen. Houden wij verder de temperatuur ook

standvastig, dan heeft men slechts de veranderlijken y\xy en P.

Uit de vergelijkingen (I) leiden wij af:

— (6-1 xy + tl IJl) diji J^iVi — xi -^-j^ — 2/1 ^) <^P
—

f 31^ 3 F\= — ( ^•'^ + ^U) ^'^ — (*'«'' + ^v) dy + (
^— '^-ö^ "

^"a~J
^^^

3Fi 3F ) ' (")

«1 <^yi + -^— dp = rdx + sdy -\- -^r- dp
OXi QX

3^1. 3F
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waarin

:

_ d^ _32|i ^__d^ _Ü£, _9!?

Vermenigvuldigt men de 2o vergelijking met x en do 3e met y
en tellen wij ze bij de Ie op, dan vindt men :

[si (•'^-''i) + h (y-ui)^ ^^Ui + ^1 + 0^-^-j)^' + iy-vi)
^

^''

ö-q dl/l

jJP __ .91 (x—wi) 4- t^ {y—y{)

y- Vx + 0^1 - ^) a:^ + (2/1-2/) 9-
. (III)

Deze vergelijking geeft de drukverandering aan, als wij aan eene

uit de beide komponenten A en B bestaande vloeistof een nieuwe

stof toevoegen. Nemen wij aan, dat de hoeveelheid v/i van do nieuwe

stof nog uiterst gering is, zoodat y eveneens zeer klein is. Men
vindt dan, dat voor de grenswaarde:

RT
h = •

2/1

wordt ^).

Formule III gaat nu over in :

'!^= \ll J {7V)

^2/1
17 T^ 1 / X 3 ^1y— Vi + ('^1 — ^) T~

welke dus geldt, als men slechts kleine hoeveelheden van de nieuwe

stof toevoegt. Zooals gemakkelijk in te zien is het teeken van den

noemer steeds positief; wat het teeken van den teller betreft, dit

y
is echter zonder meer niet te beoordeelen. Nu is — de verdeelings-

2/1

coëfficiënt van de nieuwe stof tusschen damp en vloeistof. Deze

beslist, als men eene nieuwe stof bij eene enkelvoudige vloeistof

voegt^ of er P verhooging of verlaging plaats zal vinden ; dit is

1) Zeitschr. für Phys, Chem. 25, 327.
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liier echter geenszins hot gev!»], daar er nog een term s^ (x—Xi)

bijkomt, die zoowel positief als negatief zijn kan.

. dp
Nu IS de waarde van — uit lY ook nos: te beschouwen als

eene functie van Xi] nl. van de samenstelling van liet binaire meng-

sel, waaraan men de nieuwe stof toevoegt. Het kan dus gebeuren

dat, als men Xi tusschen wijde grenzen laat veranderen. — van

teoken verandert.

Wij besluiten dus:

„als wij aan een binair mengsel eene nieuwe stof toevoegen dan

„kan er, naar gelang de koncentratie van het binaire mengsel,

„zoowel verhooging als verlaging van de dampspanning plaats

„vinden."

Dit is in overeenstemming met de waarnemingen in het stelsel

water, aceton en phenol. Neemt men nl. water en voegt daaraan

phenol toe, dan rijst de dampdruk. (zie fig. 2). Neemt men, inplaats

van zuiver water, water dat slechts weinig aceton bevat, dan zal

dit eveneens nog wel het geval zijn. Neemt men echter water-aceton

mengsels met 7.94 pCt. of meer aceton, dan blijkt uit fig. 2 dat

men dampspanningsverlaging krijgt.

Nog duidelijker springt het verschil in het oog in het gedrag

van eene enkelvoudige stof of een binair mengsel bij toevoeging

van eene nieuwe stof, die niet in den damp optreedt.

Wij moeten dan in formule lY // r= O stellen en kiijgen dan :

Jp^ ^
—

;^7- (H

De teller dezer breuk kan nu zoowel positief als negatief zijn,

zoodat wij tot het besluit komen:

„voegen wij aan een binair mengsel eene nieuwe, niet in den damp

„optredende, stof toe, dan kan de dampspanning zoowel verhoogd

„als verlaagd worden."

Wij vinden dus eene belangrijke afwijking van de wet derdamp-

s]>anningsverlaging bij enkelvoudige stoffen. Nemen wij aan dat bet

binaire mengsel een is niet maximum of minimumdampspanning.

Wij moeten dan x = Xi stellen, zoodat de term .Sj {x—Xj)^ uit for-

mule Y verdwijnt; — zal dus steeds negatief zijn, zoodat wij vinden:

voeoen wij aan een binair mengsel met maximum of minimum
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„ciampdruk eer.e nieuwe, niet in den damp optredende stof toe, dan

„wordt de dampspannino; verlaaorf]."'

Wij komen dus tot het besluit, dat de wet der dampspannings-

verlaffing- voor eene enkelvoudig-e vloeistof wel nog; doonraat voor

een binair mengsel met maximum of minimum dampdruk; dat ecb-

ter in bet algemeen bij binaire mengsels zoowel dampspanningsver-

booging als verlaging optreden kan.

Bij de afleiding der formule II uit I bebben wij den druk als

veranderlijk en de temperatuur als standvastig bescbouwd. Nemen
wij nu eebtcr den druk standvastig en de temperatuur als veran-

derlijk, dan vindt m.en op overeenkomstige wijze:

„voegen wij aan een binair mengsel eene nieuwe, niet in den damp

„optredende stof toe, dan kan het kookpunt zoowel verhoogd als ver-

„laagd worden. Alleen de binaire mengsels met maximum- of mi-

„nimum kookpunt volgen de gewone wet der kookpuntsverhooging

„voor enkelvoudige stoffen."

In de door den beer Ketker in ons laboratorium onderzocbte

evenwicbten in bet stelsel water, actbylalkobol en natrinmcarbonaat,

vinden wij eveneens een voorbeeld van de afwijkingen, die binaire

mengsels, in tegenstelling met enkelvoudige stoffen, bij toevoeging

van een derde stof vertoonen.

Het kookpunt van water wordt nl. door toevoeging van Nag CO3

verhoogd] neemt men echter water-alkobolmengsels, dan rjaalt bet

kookpunt bij toevoeging van Naa CO3, zoodra nl. in bet water-alko-

bolmengsel het alkoholgehalte boven een zekere grens komt.

In tabel Y vindt men de bepalingen opgegeven. Zooals uit de

tabel te zien, zijn deze bepalingen verricht voor water-alkoholmeng-

sels van

:

O, 1.2, 2.2, 5.0, 9.8, 21.3, 35.6, 45.4 en 55.0 pCt alkobol.

Onder pCt zout vindt men opgegeven de hoeveelheid toegevoegd

Nao CO3 op 100 deelen van het water-alkoholmengsel ; onder A T

de kookpuntsveraudering, en wel positief als kookpuntsverhooging en

negatief als kookpuntsverlaging gevonden werd.

TABEL V.

Koolpuntsveranderinci van loater-alkohohnenrisels hij toevoeging van Aa^ CO^.

Vo All

°/q zout

0.G5

1.C2

ohol. 1.2 7o Alkohol.
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5.0 7o Alcohol

o/o zout l\ T
0.48 —0.04

1.31 —0.07

2.15 —0.14

35.G 7o Alkohol

7o zout A T
0.52 -0.14

1.06 —0.29

1.G2 —0.45

9.8 7n Alkohol
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ERRATA.

Blz. 203 reg. 17 v. b. staat: „de mengsels wanneer zij aan de wet

der overeenstemmende toestanden vol-

doen" lees: zulke mengsels

„ 204 „ 17 „ „ „werkelijk" vervalt

„ 204 „ 24 „ „
„van" lees: voor

„ 464 „ 17 V. o. „ „veel" „ soms

„ 465 onderste regel „ „Adresses" lees: Addresses

466 reg. 5 v. o. „ „worden" „ kan worden

467 „ 13-16 v.b. „ „/c^, liB^ /<c, /'/>" ^Q^^'- pA^ PD^Vc^pD

467 „ 6 V. 0. „ „0,00266" lees: 0,00226

472 2 V b _i - Z_" ^ A
"

•
• " "4// R^ " 4// R

472 „ 10 V. o. „ „0,000312,0,000350,0,000321"

lees: 0,000312, 0,000350, 0,000305

472 „ 2 „ „ „4,026416" lees: 0.026415

473 „ 3 V. b. „ jjdie" „ de hoogte

474 „ 3 V. o.

475 „ 5 „

476 , 6 „

S s

S s

H H
o s





KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPrEN

TE AMSTEEDAxM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING
DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 20 April 1901.

Voorzitter (waarnf^.): de Heer B. J. Stokvis.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Inhoud ; Ingekomen Stukken, p. 691. — Mededeeling van den Heer Schroeder van dee
Kolk: „Over liardheid in verband met splijtbaavheid bij mineralen", p. 692. —
Mededeeling van den lieer Jan de Vriks: „Invuluties op een kromme van de vierde

orde met drievoudig punt", p 69G. — Mededeeling van den Heer van der Waals: „De
toestandsvergelijking en de theorie der cyklisclie beweging" III, p. 701. — Mededee-

ling van den Heer J. C. Kavteyn: „De liclitkracht der vaste sterren", p. 713. —
Mededeeling van den Heer Winkler, namens den Heer H. D. Beterman: „Over

den invloed der faradische prikkeling van de ca])sula interna op de ademhaling",

(met e'e'n plaat) p. 745. — Naschrift op eene Mededeeling van den Heer Kamerlingh
Onnes: „Over dichtheidsverschillen in de nabijheid van den kritischen toestand ten

gevolge van temperatuurverschillen", p. 746. — Aanbieding door den Heer Winkler
van twee verhandelingen van Dr. L. ,7. J. Muskens: 1". „Over Physiologie en

Pathologie der dwangbewegingen en dwangstanden in verband met geconjugeerde

deviatie van hoofd en oogen", en 2". „Eenige waai-uemmgen omtrent reukstoornissen

bij verhoogden intracranieelcn druk", p. 751.— Voorstel van den Heer van Bemjielen

om voor de Geologische Commissie een verhooging van subsidie voor het jaar 1902

aan te vragen, p. 752. — Errata, p. 752.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

Ingekomen zijn:

1°. Schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 18

April 1901, waarbij bericht wordt dat aan den Heer S. L. Schouten,

Doctorandus in de plant- en dierkunde te Utrecht een rijkstoelage ad

ƒ700 is verleend, teneinde met het subsidie der Akademie uit het

Buitenzorgfonds zijne studiën aan 's Lands Plantentuin te Buitenzorg

voort te zetten.

2°. Schrijven van den Minister van Oorlog dd. 17 April 1901,

waarbij dank betuigd wordt voor het uitgebrachte verslag over de

approviandeering van de stelling Amsterdam, wat betreft hot artikel

46
Verslageu der Afdeeliug Natuurk. Di. IX. A». 1900/1.
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„zout" on medegedeeld wordt dut Z.Exc. te zijner tijd, gebruik zal

maken van de bereidverklaring der Akademie tot liet geven van

nadere adviezen.

3°. Bericht van het overlijden van den Heer Prof. G. Bizzozero,

Direkteur van de Wis- en Natuurkundige Afdeeling der Real Acca-

demia delle Scienze te Turijn.

4". Bericht van het overlijden van den Heer Prof. A. Messedaglia,

Voorzitter van de Real Accademia dei Lincei te Rome.

Beide brieven zijn met een brief van rouwbeklag beantwoord.

Mineralogie. — De Heer J. L. C. Sciiroeder yan der Kolk

doet eeue mededeeling over: „flardheid in vevhand met splijt-

baarheid hij mineralen^

Kennüott heeft in 1852 getracht verband op te sporen tusscheu

de hardheid der mineralen en hun soortelijk en moleculairgewicht.

Als uitgangspunten koos hij korund en haematiet en merkte op, dat

met betrekking tot de moleculairgewichten der beide mineralen het

soortelijk gewicht van korund betrekkelijk zeer hoog was, al was

het ook absoluut lager dan dat van haematiet. Bij tal van andere

paren van mineralen stelde hij dezelfde vergelijking in en vond den

regel, dat telkens het mineraal met het grootste „betrekkelijke soor-

telijke gewicht", gelijk Kenngott het noemt, de grootste hard-

heid bezat.

Een maat voor de betrekkelijke grootte van het soortelijk gewicht

kunnen wij vinden, wanneer wij het soortelijk gewicht door het

moleculairgewicht deelcn. Wij vinden dan voor korund, het hardste

mineraal van beiden, het quotiënt 0,030, voor haematiet daarentegen

slechts het quotiënt 0,033.

Kenküott heeft zich bij zijn onderzoek bepaald tot die mineralen,

welke nauw met elkaar verwant zijn, zooals korund en haematiet,

calciet en dolomiet, mineralen die kristallografisch veel op elkaar

gelijken, chemisch analoog zijn samengesteld, en gelijke splijtbaar-

heid bezitten, hetgeen, zooals verderop blijken zal, van veel belang

is voor het verkrijgen van goede uitkomsten.

Het kwam mij intusschen wenschelijk voor ook eens een poging

te w^agen met het vergelijken der minder goed vergelijkbare mine-

ralen
;

al zouden de uitkomsten ook ernstige storingen ondervinden,

die storingen konden ons misschien juist iets nieuws leeren.

Een eerste proef met de elementen, waarbij dus het soortelijk

gewicht door het atoomgewicht moest worden gedeeld viel niet onbe-
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vredigend uit. De stof, die als de verreweg hardste bekend staat, de

diamant, bleek ook verreweg het grootste quotiënt ^) op te leveren, nl.

0.293. De eenige stof, die in hardheid don diamant eenigszins heet

nabij te komen is het kristallyne borium ; hier was het quotiënt dan

ook 0.245, A^erdere goede uitkomsten verkreeg ik o. a. bij de vol-

gende metalen: nikkel (0,147), mangaan (0,145), ijzer (0,141),

chroom (0,133), iridium (0,119), platina (0,109), goud (0,098), lood

(0,055), natrium (0,042), kalium (0,022) enz. Op enkele weinige,

doch, zooals wij later zullen zien slechts schijnbare uitzonderingen

kom ik nader terug; voorbeelden van deze schijnbare uitzonderingen

zijn beryllium (0,233) en koper (0,141).

Wanneer wij nu echter onze uitkomsten vergelijken met de quo-

tiënten, die wij bij korund en haematiet hadden verkregen, dan blijkt

er zeer slechte overeenstemming te heerschen ; het quotiënt voor den

zeer harden korund is namelijk 0,039, dat van het weeke lood hoo-

ger en wel 0,055. Een oogenblik nadenkens leert ons intusschen,

dat het niet aan^-aat, in het eene geval te deelen door de atooms^e-
7 o

wichten, in het andere geval door de moleculairgewichten. In plaats

van dooi' deze laatste te deelen moeten wij deelen door het gemid-

7)1 . Cl.

delde atooragewicht, nl. door of, hetgeen op hetzelfde neerkomt

de uitkomsten onzer deelingen door het moleculairgewicht vermenig-

vuldigen met het atoomtal van het molecuul. Dan worden onze uit-

komsten beter vergelijkbaar, immers de korund verkrijgt nu, na

vermenigvuldiging met 5 het zeer hooge quotiënt 0,195, de minder

harde maar toch nog zeer harde haematiet het quotiënt 0,165.

Bij nader onderzoek is gebleken, dat men het hydroxyl, dat bijv.

in den topaas zoogenaamd isomorf door fluor wordt vervangen, bij

onze berekening voor één atoom moet houden ; hetzelfde geldt voor

NH4 bij den salmiak.

Deze berekening heb ik bij ongeveer 300 mineralen uitgevoerd,

maar voorloopig de zeoliethen en dergelijke mineralen, waarbij de

rol van het water nog niet geheel is opgehelderd, buiten beschou-

wing gelaten.

Weliswaar hebben wij door de vermenigvuldiging met het atoom-

tal de vergelijkbaarheid der mineralen in hooge mate bevorderd,

maar toch ziet de eerste lijst der uitkomsten er nog ver van hoopvol

uit. Immers een mineraal, dat algemeen om zijn zachtheid bekend

is, zooals grafiet, verkrijgt het hooge quotiënt 0,188, en de eveneens

1) Dit quotieüt zouden wij de compactheid kuuueu uoeniea.

46*



( 694 )

als zeer zacht bekende talk hetzelfde quotiënt als het harde ijzer nl.

0,141. De als zeer hard bekende kwarts verkrijgt daarentegen het

betrekkelijk lage quotiënt 0,132. Toch waren er te veel goede uit-

komsten verkregen om op grond van dezen tegenspoed den moed

op te geven.

Ten einde een beter overzicht te verkrijgen heb ik toen de mine-

ralen volgens hun quotiënten gerangschikt, en bij elk mineraal de

hardheid aangegeven en deze uitgedrukt volgens de schaal van MoHS,

echter niet in cijfers doch door een soort ordinaten. De toppen dezer

ordinaten kunnen woorden verbonden en wij verkrijgen dan een eigen-

aardige zikzaklijn, die echter met het dalen der quotiënten geleidelijk

daalt, zoodat de hardheid over het algemeen werkelijk met het quo-

tiënt blijkt af te nemen. Het zikzakverloop bewijst echter, dat er

nog storingen zijn, waarmee wij geen rekening hebben gehouden.

Deze storingen worden nu verklaard, zoodra wij de splijtbaarheid

in de beschouwing opnemen. In de minima liggen namelijk de goed

splijtbare mineralen, in de maxima de slecht splijtbare. ^)

De gevonden regel gaat zoolang door, totdat de maxima der zik-

zaklijn beneden de hardheid 5 van Müus komen te liggen, van dat

oogenblik af houdt alle regelmaat op.

De oorzaak dezer nieuwe storing is spoedig gevonden, wanneer

wij do hardheidsschaal van ^loiis zelve in onze lijst opzoeken; het

blijkt dan, dat de hoogste 5 graden van MoHS in hoofdzaak met

hun eigen volgorde in de lijst op elkaar volgen, dat daarentegen

de laagste 5 mineralen der schaal van Moris (die met de hardheden

5 en minder) geheel onregelmatig over onze lijst verspreid liggen.

De hardheden der laagste graden van Mohs zijn slechts „schijnhard-

heden", de gevolgen der meer of minder goede splijtbaarheid, zoodat

bijv. nummer 1 van Mohs volgens één enkel vlak splijt, nummer 2

volgens twee vlakken, nummer 3 volgens drie en nummer 4 volgens

vier vlakken. ^)

') Behalve de meerdere of uiiiidere vonrtreli'elijkheid der splijtbaarheid is ook het

aantal splijtrichtiugeu van beteekenis. Immers, wanneer een splijtvlak wordt g-eken-

merkt door rijkdom aan moleculen, is deze beter mogelijk bij een enkele splijtrich-

ting dan bij twee, bij twee beter dan bij drie enz. Bij oneindig veel splijtrichtingen

zou feitelijk geen enkel vlak door rijkdom aan moleculen uitmunten en zouden wij

met een onsplijtbare stof te maken hebben. Een stof met 4 of 6 splijtrichtingen

staat bij hardheidsproeven ongeveer gelijk met een slecht splijtbare stof; in mindere

mate is dit het geval bij kubussplijting, in veel mindere bij rhoraboedersplijting, het

minst bij splijting volgens écn enkel vlak.

^) De s]dijtbaarheid speelt bij alle tot nog toe ondernomen onderzoekingen naar

de experimenteele hardheid een groote rol, zoodat de volgorde der schaal van MoHS

ongewijzigd is gebleven zoowel bij onderzoek met den sklerometer als met de boor-

methodeu van Pfaff of de drukking van een lens tegen een plat vlak van AüEbbach.
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Wi] moesten rlus tweeörlei linrflheid ondersclieiden een tbeoretische,

die in hoofdzaak van de quotiënten zal afhangen en een cxperimen-

teele, die in hooge mate van de splijtbaarheid afhankelijk is.

Wel is waar kan geen enkel mineraal zijn theoretische hardheid

feitelijk bereiken, zoorlat wij deze theoretische hardheid moeten be-

schouwen als de limiet, waartoe bij een gegeven quotiënt de expo-

rimenteelo hardheid kan naderen; toch is deze theoretische hardht'id

een grootheid, die niet van belang ontbloot is.

Terwijl wij namelijk aan den eenen kant hebben gevonden, dat

de splijtbaarheid in hooge mate de experimenteele hardheid kan ver-

minderen, zijn er aan den anderen kant verschijnselen, die er op

wijzen, dat eenc belemmering der splijtbaarlieid de hardheid aan-

merkelijk kan doen stijgen. De voorbeelden zijn misschien niet tal-

rijk, maar zij ontbreken niet.

Zoo kan do biotiet, een bij uitstek goed splijtbaar mineraal

zijn splijtbaarheid bijna verliezen en in zoogenaamden rubellaan over-

gaan, maar dan wordt tevens de hardheid grooter. Iets dergelijks

zien wij bij talk, die door gloeiing zijn splijtbaarheid verliest en

zeer veel harder wordt. Ook insluitsels van vreemde mineralen

kunnen reeds in geringe hoeveelheid de splijtbaarheid belemmeren.

Daarvan zijn door het mikroskroop tal van voorbeelden bekend. Zoo

is de uitstekend splijtbare amfibool dikwijls met apatietnaaldjes door-

spekt, die hier min of meer den rol van spijkers vervullen en de splijt-

baarheid tegengaan. Een eigenaardigheid van het verschijnsel bestaat

hierin, dat de hoeveelheid van het bijmengsel slechts zeer klein be-

hoeft te wezen en de hardheid niet groot behoeft te zijn, het is hier

slechts te doen om een tegengaan der splijtbaarlieid of glijdbaarheid.

Maar een dergelijk verschijnsel kennen wij nu juist uitstekend bij

de legeeringen, waar zeer kleine toevoegingen van misschien op zich

zelf niet altijd bijzonder harde elementen de hardheid van het hoofd-

bestaxiddeel belangrijk kunnen vermeerderen. Dit is bekend bij ijzer,

en op grond van zijn quotiënt, dat even groot is als dat van ijzer

(zijn theoretische hardheid dus) moet het koper door toevoeging van

geringe hoeveelheden van andere eleir.enten in staat zijn een hardheid

te verkrijgen, die niet alleen die van het ij/.er, doch zelfs die van

het staal evenaart. Wij moeten dan door deze bijmengsels de splijt-

baarheid of het translatievermogeu van het koper tegengaan. Daartoe

moeten wij liefst elementen kiezen, die niet te na aan het koper

verwant zijn, omdat deze allicht of dezelfde splijtbaarheid zullen

bezitten, of zich met het koper zoogenaamd isomorf mengen.

Hetgeen van het koper is gezegd, geldt, gelijk vanzelf spreekt, van

alle metalen, daar geen enkel wel volstrekt onsplijtbaar zal zijn of
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alle glijd- of translatievermogen missen, geen enkel metaal dus uit

zich zelf zijn theoretische hardheid zal bereiken. In de eerste plaats

geldt dit echter van het metaal beryllium, met het zeer hooge quo-

tiënt 0.233. Dit moet volgens zijn quotiënt (theoretische hardheid)

eene experimenteele hardheid kunnen verkrijgen, welke die van staal

verre overtreft.

Wiskunde. — De Heer Jan de Vries biedt een mededeeling aan

over : j,Invohities o^j een kromme van de vierde orde met

drievoudig 'punf\

1. Worden de punten van een vlakke kromme der vierde orde,

C4, welke in O een drievoudig punt heeft, in de paren Fi, Pg van

een quadratische involutie, I2, gerangschikt, dan omhullen de rechten

Pi P2 een kromme van de derde klasse, F^ (involutiekromme).

Immers doo;i^ O kunnen geen andere raaklijnen der involutiekromme

gaan als de rechten, welke de raakpunten O', 0'\ O'" der drie in O
getrokken raaklijnen van C4, met de door Jo aan hun toegevoegde

punten verbinden.

De raaklijnen uit het willekeurig genomen punt M naar F^ bevat-

ten blijkbaar de drie puntenparen welke I3 gemeen heeft met de

biquadratische involutie, waarvan de groepen door de stralen uit M
bepaald zijn.

We beschouwen nu twee paren Pi, Pg en ^1, Q.2 van I2 en een

punt S' van C4. De kegelsnedenbiindels, welke tot grond punten

hebben O, aS", P], Pg, en O, S', Qi, Qc,-, snijden C4 volgens de

paren van twee nieuwe quadratische involuties, die een paar aS"', S'"

gemeen hebbeu. De Ig, welke door de paren Pi, Fc^ en ^1, Q^ vol-

komen bepaald is, kan nu ingesneden worden door den kegelsneden-

bundel met de grondpunten O, S\ S", S".

Elke quadratische involutie kan dus ingesneden worden door on-

eindig vele kegelsnedenbundeisj tvaarvan de veranderlijke grondpunten

een kubische involutie vormen.

De ontaarde kegelsneden van den bundel {O S' S" S'") leYeren

drie paren van Ig, welke op de zijden van den driehoek S' S" S"'

liggen. Elk paar Aj, A2 van I3 ligt in een rechte met een paar

P', T" der „toegevoegde" I3; want, als de kegelsnede, welke een

willekeurig gekozen paar van I2 met O, P', T" verbindt, C4. no»-

in T" snijdt, dan zijn O, P', P", P'" de grondpunten van een

bundel die I2 insnijdt.
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De heide toegevoegde involutles Ig en T3 hehhen dus dezelfde mvo^
liitlekromme r'^.

2. Van do maklijnon van /'s, die door het punt Pj -i^ *S" van

C'4 gaan, draagt een het punt Pg, dat door Ig aan Pj wordt toe-

gevoegd
;

de andere twee raaklijnen verbinden S' met de punten

S" en S'\ welke met S' een groep van I3 vormen.

Is F' een vertakkingspunt van I3, dan vallen de bijbehoorendo

punten V" en V" samen ; hun verbindingslijn is een gemeensehap-

pelijke raaklijn van C4 en P", terwijl F' op F-' ligt, omdat de

rechte F' F" en F' F'" zijn samengevallcn.

Als de rechte 8' S" samenvalt met de rechte welke Pi^S' en

P2 bevat, dan nemen Pi en P2 de plaatsen in van het op S' S"

gelegen paar ^1, ^2 van T2. Dit geval kan zich dus alleen dan

voordoen, wanneer Qi in S' komt, zoodat de krommen C4, en F^
elkaar in S' aanraken. Het aantal dier raakpunten stemt overeen

met het aantal coïncidenties der verwantschap welke ontstaat als

men twee op dezelfde raaklijn van P"^ gelegen punten Q[ en S' aan

elkander toevoegt. Daar elk punt *S" twee paren ^1, Q2 aanwijst

terwijl elk paar Qi, Q2 een paar *S'', *S"' levert, heeft de bedoelde

verwantschap tot symbool (2, 4). Dus raken C4, en r" elkander in

zes punten R.

De 18 gemeenschappelijke raaklijnen van 6'4 en P'^ worden dus

vertegenwoordigd door de 6 dubbel te tellen raaklijnen in de punten

R en de rechten, die afkomstig zijn van de 6 coïncidenties van

I2 en I3.

Elk punt R vervangt twee snijpunten van C4 en r^; daar deze

krommen bovendien nog de vier vertakkingspunten van I3 gemeen

hebben, is F^ een kromme van de vierde orde, dus van het geslacht

nul. De dubbelraaklijn van P^ bevat de beide paren welke I2 met T3

gemeen heeft, of, wat op hetzelfde neerkomt, twee paren van I3.

3. Vormen de punten O' en O" een paar van T2, dan ontaardt

ps in een involutiekegelsnede F'^ en het punt O.

Nu vormen de punten paren S', S\ waarin C^^ wordt gesneden

door de rechten Pi P^, een tweede quadratische involutie J3. Immers

een der raaklijnen uit 7^i ^ U' bevat lu^t punt Po, terwijl de andere

een paar Qi, Q-2 van F draagt en het aan U' toegevoegde ])unt U".

De toegevoegde involuties T3 en J2 hebben blijkbaar het paar

O', O" gemeen. De raaklijnen uit O naar P^ verbinden ()'" met de

punten, welke door I2 en J2 aan O'" zijn toegevoegd.

De rechte, welke het paar A^, A2 van I2 en het paar P', /J" van
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Ja draagt, kan op twee verschillen fle wijzen een raaklijn van C4.

worden. Ten eerste, als Ai met A^ of B' met B" samenvalt; de

coïncidenties der beide involuties leveren dus vier gemeenschappelijke

raaklijnen van r^ en C4. Ten tweede als Ai met B' samenvalt;

dan ontstaat blijkbaar een raakpunt van F^ en O4. Daar C4. van

de zesde klasse is, zullen er vier zoodanige raakpunten zijn; dit

volgt trouwens ook hieruit dat tusschen de punten Ai en B' een

verwantschap (2,2) bestaat.

De involutiekegelsneden r^ raken dus C^ viermaal aan.

De kegelsnede r^ is door een van haar raakpunten R bepaald,

want van I2 of Jg kent men dan twee paren, n.1. O', O" en het

paar dat uit R en een zijner tangentiaalpunten bestaat.

De raakpunten der krommen r^ vormen een biquadratische invo-

lutie, die met C4 gegeven is, dus een fundamentaalinvoluüe kan

genoemd worden.

Daar de punten 0\0",0"' drie paren vormen, zijn er drie funda-

mentaalinvoluties en drie stelsels van viermaal rakende kegelsneden.

Daar de toegevoegde I3 ontaard is in J2 en het punt O, liggen

de paren van I2 in kegelsneden door twee punten B', B" van J2,

welke in O een vaste rechte aanraken. Deze rechte vormt met B' B"

een kegelsnede van den bedoelden bundel; ze heeft dus in O vier

punten met C4 gemeen, is derhalve de ]-aaklijn /'" in O'".

Elk paar van L wordt met elk paar van Jo verbonden door een

kegelsnede, die in O door f' wordt geraakt.

4. Vallen B' en B" m een punt Z)j samen, dan bevat de over-

eenkomstige bundel twee krommen, die C4 nog in een tweede punt,

Djj , raken.

De quadratische involutie I2 welke door de paren O', O" en /)|,

i>ji bepaald is, valt blijkbaar samen met haar toegevoegde J2 ; immers

J2 bevat dezelfde twee paren. Daar nu de raaklijnen uit eenig punt

van C^ naar F'^ dit punt verbinden met de beide punten, waarmede

het paren van I2 en J2 vormt, zal i"^ in dit geval ontaarden in

een dubbel te tellen punt A.

Elke straal door A draagt twee paren der aan haar zelve toege-

voegde I2. Twee raaklijnen uit A aan C4 bevatten elk een coïnci-

dentie der involutie; de overige vier worden vertegenwoordigd door

twee dubbelraaklijnen, die samen de bij I2 behoorende vier maal

rakende kegelsnede vervangen.

Het tweede bij Dj behoorende punt /)jj bepaalt op dezelfde wijze

een soortgelijke bijzondere I2, waarvoor het dubbel getelde snijpunt

der overige twee dubbelraaklijnen als F^ is to beschouwen.
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illh der zes snijimnten van de duhhelraaldijnen is dus hef centnirn

van een stralenhundel^ waarvan elke straal iivee paren draagt van

een fundamentale qnadratische involutie ^).

We kunnen onderstellen dat de notatie voor de dubbelraaklijnen

r/], f/o, c?3, f/4 zoo g-okozcn is, dat de punten A12 ^ di d^ en A34 ^ f/3 d^

behooren bij de fundamentaalinvolutics, welke het paar O', O" gemeen

hebben, terwijl A13, Ah evenzoo aan O', O'" en Au, A23 aan O",

O'" zijn toegevoegd.

De rechten w^elkc een punt Di van C^ met A13 en A34 verbinden,

bevatten achtereenvolgens de punten Dn en D'\ die in de over-

eenkomstige fundamentaalinvoluties aan Di zijn toegevoegd. Het is

nu gemakkelijk in te zien dat de rechten A12 D" en A3.1. Dn elkaar

in een punt D' van C4 zullen snijden.

Immers, bepaalt men een I2 door het paar O', O" en het dubbel-

punt Dl, dan zijn Dn en D" de dubbelpunten der toegevoegde Jg.

In het tweede dubbelpunt D' van I2 wordt C4 nu geraakt door een

kegelsnede, die haar nog in D' (Dn) en in O"' aanraakt; bijgevolg

zijn /)', D" en D\ Dn paren van de bedoelde fundamentaalinvoluties.

Elke twee overstaande hoekpunten der door de dubbelraaklijnen

gevormde vierzijde zijn derhalve twee nevenhoekpunten van oneindig

vele in C^ beschreven vierhoeken ^j.

Daar een I2 uit O door een straleninvolutie w^ordt geprojecteerd,

geldt nog de eigenschap: „De stralenparen welke de raakpunten van

twee dubbclraaklijnc]! uit O projecteeren, liggen in involutie met een

paar raaklijnen in O en met het paar dat gevormd wordt door de

derde raaklijn in O en den straal door het snijpunt der dubbelraak-

lijnen.

5. De kubische involutie welke aan een qnadratische is toege-

voegd (§ 1) is niet de algemeene I3. Een van haar groepen bevat

de punten O', O", O'", zoodat haar involutiekromme bestaat uit I^

en het drie maal te tellen punt O.

De algemeene I3 heeft dan ook een involutiekromme van de zesde

klasse; de zes raaklijnen door O verbinden achtereenvolgens O', O",

O'" met de beide aan hen toegevoegde punten.

^) Deze fuiKlameiitïialiuvoluties vindt men ook op de (-4 met drie knooppunten

(verg. J. DE Vries, Lu quartiqne trinodale, Archives Teyler, t VII, § IG). Ook de

C'4 met twee dubbelpunten bevat soortgelijke involuties (verg. J, de Vries, Oüé'?- ij/a/^-X-e

Ironnne lijnen- van de vierde orde met twee didibelimnten, Nieuw Archief t'oor Wiskunde,

deel XIV, 1S88, bl. 197.)

") Verg. § 15 van de boven jiangehüiiUlo verhandeling //La quartique trinodale",
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Wo beschouwen de beide groepen A-^, Jg, ^3 en 7?i, B2, B3.

De kegelsnedenbundels welke tot gi'ondpunten hebben (O Ai A^ A^)

en (O 7?i /^2 ^^3) 'Snijden C^ volgens twee qiuidratische involutics. Zij

P', P" het gemeenschappelijke puntenpaar en Q het, buiten Cj^ ge-

legen, vierde snijpunt der kegelsneden {O P' P" A-^AzA^ en (O P'

P" Bi B2 P3), dan kan I3 ingesneden worden door de kegelsneden

van den bundel (O P' P" Q).

Elke hthische involufie kan dus door een kegelsnedcnhundel bepaald

werden.

De ontaarde kegelsneden {O P\ Q P") en {OP",QP') leveren elk

een lineaire groep, d. w. z. een groep, waarvan de drie punten in

een rechte liggen.

De kromme P^ heeft dus twee drievoudige raaklijnen.

Ze bezit ook dubbelraaklijnen. De punten S en S' die in een rechte

liggen met een paar van I3, zijn aan elkander toegevoegd in een

verwantschap (4, 4). Immers twee van de raaklijnen uit S^Pi
aan Pc verbinden Pi met P2 en P3 ; de overige vier bevatten elk

een paar van I3 benevens een punt *S". Het stelsel (.9, /S") heeft acht

paren gemeen mot I3 ; er zijn dus vier rechten, die elk twee paren

van I3 dragen; d. w. z. F^' bezit vier dubbelraaklijnen; ze is dus

van het geslacht iml en de orde tien.

Met elk punt 8 komen overeen 8 punten /^, met elk punt P 4

punten S. In elke dei' 12 coïncidenties R van het stelsel (>S', P)

raken de krommen ^4 en F'^^q elkaar aan. De overige 12 gemeen-

schappelijke raaklijnen zijn afkomstig van de 4 coïncidenties der

I3 en de 8 coïncidenties van het stelsel (S, S').

Buiten de 12 raakpunten B hebben C^ en r'^io nog 16 punten

gemeen ; daarvan behooren 4 als verlakkingspunten bij de dubbel-

punten van I3; de overige 12 zijn ])unten *§, waarvoor twee punten

S' samenvallen.

6. Wanneer O', O" een paar van I3 vormen dan ontaardt de

involutiekromme in het })unt O en een F".

Een I3 is volkomen bepaald door een drietal Ai, A.2, A^ en twee

paren Pi, P2 en 0\0". De kegelsnede door J.],^2)-^3 ^^e 6^4 in

O'" aanraakt, snijdt haar nog in een punt P. Door Bi^B^ en P
leggen we een tweede kegelsnede, die C4, in O'" raakt; zij lieeft

met de eerste nog een, buiten C^^ gelegen, punt Q gemeen. De

bundel {a"a"PQ) bevat de kegelsnede {O" P.O'" Q\ die op C^

een drietal punten bepaalt, waarvan twee met O' en O" samenvallen.

De I3 volgens welke O4 door dezen bundel gesneden wordt, bevat
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derhalvo het drietal vli, J27 ^'^3 en de paron Bi, B^ en 0\ O"
]
ze is

dus identiek met de gegeven involutie.

De rechte PQ draagt een lineaire groep, is dus drievoudige raak-

lijn van r^. Daar het stelsel (S, S') nu door het symbool (3, 3)

wordt gekenmerkt, heeft het 6 paren met I3 gemeen, zoodat P^ drie

dubbelraaklijnen bezit ; ze is derhalve van het geslacht nul en de

orde acJtt.

Het stelsel (S, P) heeft nu het symbool (4, 6); bijgevolg raken

C/' en r^'' elkander in 10 punten R. Hun overige gemeenschap-

pelijke raaklijnen worden bepaald door de 4 dubbelpunten van I3

en (\o G coïncidenties van {S, S').

Natuurkunde. — Do Heer van dek Waals biedt de volgende

mededeeling aan: „L>e toestandsvergelijking en de theorie der

cyklische heweging'\ Hl. (Vervolg van pag. 627).

Er is nog een grootheid, behoorende bij het kritisch punt, die,

berekend uit de vergelijking:

[p + ^) {o-h) =. 727', ....... (1)

als daarin h constant gehouden wordt, een waarde oplevert sterk

afwijkend van wat het experiment daarvoor doet vinden. De grootheid

;- ), berekend voor de spanning van den verzadigden damp, valt
p dTJ

in het kritisch punt samen met ( -\ Voor tal van stoffen leert
\ p dl J V

het experiment, dat hare waarde niet veel van 7 verschilt, terwijl

uit de toestandsvergelijking, als h constant blijft, daarvoor slechts 4

gevonden wordt

Schrijven wij :

\pdTJi, p\dTJ„ \ pxdvjr)!:

dan blijkt dat deze waarde wel geheel bepaald is door de eigen-

schappen der stof bij de kritische temperatuur; maar dat zij niet

bepaald is door den loop der kritische isotherme alleen. Niet elke

vergelijking, die (hm loop doy.oi' isotherme geheel wedergeeft, zal
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voor liaar oen jiiisto waardo doen viiidon. Tn zoover versehilt zij van

/ pv \
( -— , die o-oheel door de isothorine bepaald is, en die dus door

elke vergelijking, die de isotlicrme wedergeeft, ook de ware waarde

verkrijgt. Alleen een zoodanige vergelijking, die, behalve dat zij de

isotherme juist wedergeeft, ook de juiste waarde voor « en dus ook

voor ( — ] aanneemt, kan voor f -j de juiste waarde doen vinden.

Tiet is bekend dat als men in de vergelijking (1) & constant

houdt, en a van de temperatuur doet nihangen, de factor 4 tot 7

klimt, als men e(ui zoodanige afliankel ijkheid van de temjieratuur

ondci'stelt, dat:

Tda _

is bij T 7= Tic. Uit het volgende zal blijken, diit de samendrukbaar-

heid Viin het niolekuul, of om voorzi(ditiger te spreken de variabili-

teit van b, de waarde van ( -,) tot in de nabijheid van 7 brengt
\ p al //

ook zon(l(M' dat a een temperatuurfunctie is.

Schrijven wij w^Mler:

. = /(y) + i'„-r£+A-7
^^,^

dPo dPi,

r + ^^ - ^'
-ir

dan vinden wij :

Vp dï'JjT Pk \ '^'^T dv dT ^ dvrp [dhT db dTÏ \ k

'

dP
Beperken wij ons tot den term —^ ,

dus nemen wij niet aan dat

in de uitdrukking -^ de grootheid a een temperatuurfunctie is, dan

Avordt

:

\p dTJ
"^

\pvyi

In de onderstelling dat b constant is, heeft pk de waarde -^-^
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en vh de waarde 3/> en berekenen wij —-—=14-3 = 4.
\pdljj.

Is h daarentegen variabel, en volgt deze grootheid een zooda-

nigen gang, als wij in het voorgaande besproken hebben, dan

is /?t = — . — — en is vt = 2,03 h^^ en vinden wij :

6 27 hi^

^I'|,) = 1+5.7 = 0,7,

geheel in overeenstemming met wat ik daarvoor vroeger berekend

2,9 .. .

had nl. . (Continuïteit I pag. 159). Ook voor deze grootheid

geldt, wat voor (-;;7, ) opgemerkt is, nl. dat als er een reden ge-

vonden is die het kritisch volume van 3 op circa 2 brengt, de

overige grootheden die het kritisch punt karakterisceren, welke veel

van de vroeger berekende waarden verschillen, meteen terecht ge-

bracht zijn.

Maar dan blijkt tegelijkertijd dat

1 db \dPb ,„ dH% 1 ;

\ph d^T
— ^'

dbj db dl\ k

gelijk O moet zijn of ten minste zoo klein dat zij verwaarloosd kan

worden. Nu is (-r^j gt^lijk aan:

(dPh\ fRT

of

\dbJ'r\b—b^ y'^v^)

Stellen wij dus

:

6=/(T)---f A
V

dan is

Tdp \ / a \ ] db / . v—b

dpdTJu V^ pv^)k\^'^ dv^V b-b^ ^/^
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db V— h
Volsrens de waarden die j— en in hot kritisch punt hebben,

zou:

db f v—b \ / 21
-— / 1 =0,138(2 .

of circa 0,248 bedragen.

d'^-Pi,

Hieruit vob't dat als T i>-eliik O was, de waarde van° dbdl ^ -^
'

[ ) bijna met V* ^"^1"^ 6,7 zou moeten vermeerderd worden — en
\p dT^j,

dus niet meer te klein, maar veel te groot zou gevonden worden.

Deze fout valt weg, als wij

^,
d^Pj _dPb
db dT db

stellen; hetgeen, zooals wij bij de bei'ekening der specifieke warmte

hebben opgemerkt, het geval is als wij de atoondvrachten evenredig

aan de temperatuur onderstellen.

De gevolgen van zulk een onderstelling zijn wel eenigszins vreemd.

Dan is bg—bQ bij alle temperaturen even groot, en hangt b niet van

de temperatuur af. Dan zijn de molekulen wel samendrukbaar,

maar niet door warmte uitzetbciar, geheel in tegenspraak met wat

ik bij het begin van dit onderzoek verwachtte. En ik moet dan

ook erkennen, dat dit resultaat mij in weerwil van de vele merk-

waardige uitkomsten waartoe wij gekomen zijn, en die wel aanneembaar

zijn, aan het wankelen heeft gebi'acht — eu mij hebben doen vragen

of de berekende formule voor b al geeft zij den gang van h vrij

nauwkeurig aan, wel inderdaad de theoretische beteekenis heeft, die

wij haar zouden toekennen als wij ze bezigen om zoo groote ver-i

andeiingen in de waarde van h te verklaren als de toestandsverge-

lijking er voor aangeeft. Maar ook reeds bij de bepaling der spec.

warmte ontmoetten wij dezelfde zwarigheid, want de rotaties, die

wij moeten aannemen, als er voor het molekuul geen potentieele

energie is, zijn op zich zeiven zeer waarschijnlijk. Dat het resultaat

zeer dicht bij de waarheid is schijnt uit het volgende te blijken.

Een gas volgt bij zeer groote volumes de wet van Boyle, als:
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Voeren wij do kritische temperatuur in, die volgens liet vorige

op zeer weinig na gelijk is aan

:

rr — ^ ''

27 hk

dan vinden wij

:

T 27 ht

Houden wij in de toestandsvergelijking b steeds constant, dan is

dus de uitkomst dat de temperatuur, waarbij een gas in uiterst

27
verdunden toestand de wet van Boyle volgt, — maal hoogcr is dan

8

de kritische temperatuur. Laten wij daarentegen de variabiliteit van

b toe met den graad van verdichting, en herinneren Avij dat bk on-

geveer 0,86 bedraagt van ^^, zooals die bij de kritische temperatuur

is, dan wordt de vorige vergelijking:

T ^ 27X0,86 (^,^ (^
n 8 (Mr ' Wt'

Volgens een opmerking van Daniel Berthelot (Qüelques remar-

ques etc. Arcli. Néerl. LoRENTZ-bundel pag. 439) levert de ervaring-

voor de verhouding dier temperaturen de waarde 2,93 tot 2,08.

Hieruit zullen w4j wel besluiten mogen dat de waarde van bg bij die

twee zoo ver uit elkander liggende temperaturen gelijk is. Als ik

dus verder nog spreken blijf van de samendrukbaarheid der mole-

kulen, dan doe ik dit met voorbehoud, maar toch in de verwachting

dat verder onderzoek, als meei'dere betrouwbai'c reeksen van waarden

van b bij zeer uiteenloopende tempei'aturen waarden voor de coëffi-

ciënten der vergelijking zullen geleverd hebben, dit vraagpunt wel

tot beslissing zal brengen.

Nemen wij het resultaat, dat de temperatuur geen invloed op de

waarde van b heeft, als volkomen juist aan, dan is (-
) onder

den volgenden vorm te brengen

:

<p dTJu 3 l — a
~ ~ï

'l — a — (3
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f pv\ (T dp\
Tussclien (-^J cii [

—
-pr,) vinden wij de vülgcndc betrekking:

3

Y
'^p dTJk 1 — a — /:?

*

\RtJ,, "^ \p dTJk 1 — a

Wordt h constant gehouden, dun is (
—

) = — en ( ^
) = 4," '

w?T/i. 8 \p dTj
en levert het product dus ^2) de waarde van het tweede lid als

c( en /)' gelijk O zijn. Is zooals wij bij CO.2 berekend hebben,

f pv\ l fT dp\

\m^)i,= 34 '"
^p 'è) = ^•^' ^^^" ''"'^'" '^^J l-a-ft = 0,762,

geheel in overeenstemming met de vroeger aangenomen waarden

van ci en ft.

De toestandsvergelijking eener stof blijft dus bevatten twee para-

meters a en h. Van a hebben wij aangenomen dat deze grootheid

constant is, maai' van b dat zij afhangt van 3 constanten nl. hg, b^

en ƒ.

Met behulp der gegeven betrekking tusschen h en de drie con-

stanten, waarvan zij afhangt, v.orden b(>paald (wij komen op deze

bepaling straks terug) de drie grootheden hj.^ a en ft. Het experiment'

levert 4 gegevens, waaruit omgekeerd de 4 onbekenden «, A/j, « en ft

zouden kunnen worden berekend. De vier gegevens van het expe-

riment zijn: vk, /?/,-, RT]. en (
- — ) — waarvoor wij ook nemen

kunnen pu RTk, (-^}\ en (~ ^ ) .

\l^J Jk \p dl/]-

De twee laatstgenoemden zijn getallenwaarden, en dus onafhankelijk

van a en h],. Noemen wij (—— ) = X en (
— -77,) = Y dan bere-

^Itl/k \p dl^k

kenen wij « en ft uit de twee vergelijkingen

:

Fi=
3 l — a

4 l — a — ft

3 1 c^ l—a
2 l—a — ft 8 {l—a — ft)
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Het resultaat is

2fl_l

xr

1 2

' XY

Zijn de hierboven ontwikkelde beschouwingen geheel juist, dan
moet /V van de orde van cc zijn, en kleiner dan a.

Om bk te berekenen kan men gebruik maken van de vergelijking:

ö pf. (1 — a — /iy

Is « en /? = O, dan heeft men de bekende vergelijking:

& = ~.
8 Pi-

Met de waarden van a en /:? hierboven voor COo vindt men

:

RTk

(5,807 pk

Hieruit berekenen wij l^ = 0,00225, waaruit voor hf, de waarde

0,002615 zou volgen.

Wij zouden ook door invoering van de grootheden X en Y^ h^

kunnen berekenen uit:

pic \ Y J

1 1, ,

Met A" = — en Y= - berekenen wii

:

3.4 6.7
'^

RTk 1

pjc 6.9

waaruit l>k = 0,00222 en bg = 0,00258 volgt.

47
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. IX. A°. 1900/1.
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De grootheid a kan berekend worden uit de vergelijking

{RTi^^ 64 (1 — « — /^)J'

a
pic 27 (1 — «)(!—« — 4/?)*

waaruit wij voor a vinden de waarde van 0,00855. A^oert men in

plaats van a en ft de grootheden X en Y in, dan heeft men ter

berekening van a de vergelijking:

a= ^ —X^{Y— 1).

Pt

Hieruit vinden wij met X en Y gelijk -- en -^- voor a de waarde
3,4 0,7

0,008484, dus circa 3 pCt. lagei* dan ter berekening van de reeks

waarden van h was aangenomen.

Bij de bepaling van het kritisch volume van koolzuur, hebben

wij (bldz. 625) opgemerkt dat niet volkomen voldaan kon worden

aan de vergelijkingen (5) en (4) van bldz. 624, als voor/ de waarde

2 en voor h^ de waarde 0,0007 werd aangenomen.

Dit zou in de eerste plaats het gevolg daarvan kunnen zijn, dat

wij de vergelijking (4) slechts als een benadering hebben te beschouwen.

Maar zelfs als wij dit erkennen, blijft het wenschelijk te onderzoeken

hoever zulk een vergelijking in staat is overeenstemming tusschen

waarneming en berekening te brengen. Daarom heb ik gezocht,

welke waarden / en b^ in vergelijking (4) zouden moeten hebben om
de overeenstemming volkomen te maken.

Dit blijft een werk dat langere berekeningen noodzakelijk maakt.

Ik heb daarvoor vergelijking (5) van bldz. 624 onder een andere
7 1 ^

gedaante gebracht. Stelt men de grootheid ( ^ )
voor door jr,

dan vindt men uit (4)

:

V — b [/ ic

'il
'^Q'

en

V I l ] b

=--l/^'' 1 + 77^ ; +
b,j — b,

(
/(l -..)) b,j-b^
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Voort men voor
^.9 — ^'o

het tcoken fi in, dun is

V — h

V i+/(i-^)(i+^,)

Nu kan -
, waarvoor gevonden is de waarde:

dv

dh

!+ƒ

ook onder de volgende gedaante geschreven worden

:

en dus

:

dh

do

1

1 +
1 1 +ar '

7 Tl - ^f

1 l-\-x

^
dh^ 7(l-a,)2

dv ^ .
1 1 -|- a;

1+-?
ƒ (l-a;)2

Yoor

rf2/,

/
V — h dv^ dh Wh — hj \h„ — h

,, _^^2 ^v — h vi ,j^—^\^A^—^^'y
+(

ƒ/

2 i^Z> tZü

dv
1+/

i --^>

^v 2 / V— b N^l

vindt men

d^h 11+* 1

v — h dv^ ƒ (l — •')^ ƒ (1 — ^0 (1 + '^0

2 <i6

1

dv
(i + iJ_±iL|

47*
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Voert 111(311 deze waarde in (5), dan verkrijg't men de volgende

vergelijking':

3 i(i+^r- 1 1

-r
2 fHl-^f ƒ (l+^)(l-a;)

/ LI \ (1 \-\-X i'

x+/(i-.,.)(i+A.) |i + y(ï^j
of

3 /l—.r\3

Wij hebben hier een betrekking tusschen de 3 grootheden ƒ, x en

dl>

l-i. Door gebruik te maken van de waarde die « = — moet hebben
dv

0111 de kritische grootheden naar behooren weder te geven, hebben

wij een betrekking tusschen ƒ en jc. Zij

:

= 0,132.
1+1^-^-

Dan is ƒ ^i^ = 0,152 en
j 1+ ƒ ^-i^^-

j"' = 1,327.

Wij schrijven dus:

1,9905

+-^(ïq£)

. = 1 +/{i—.ofi + — ).

Nemen wij /'= 2 aan, dan vinden wij 1 — .^ = 0,358 en kunnen

wij (.1 berekenen. Met deze gegevens vinden wij f^i — 0,284, terwijl

de vergelijking voor />, die wij hadden opgesteld voor u de waarde

7— = 0,3G8 bevat. Hadden wij voor // deze waarde behouden, dan
19

ó <-

zouden wij ƒ hebben kunnen berekenen, en zouden wij niet 2 maar

circa 1,8 gevonden hebben.

Yolkomen overeenstemming is er dus niet. Of dit bcteekent dat

de gegeven vergelijking slechts een benadering is, of dat het niet
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volkomen sluiten het g-evolg- is vun de zeker niet absolute juistheid

der waarnemingen moet voorloopig onbeslist blijven.

Zoo moet ik ook nog onverklaard laten het resultaat dat de reeks

waarden van b oplevert, die voor « = 13°,1 opgegeven zijn. Dozg
reeks sluit wel nauwkeurig aan een formule van don gegeven vorm
wat uit do volgende getallen blijkt. Neemt men weder ƒ= 2, man-
[>Q = 0,0008, en stelt men h,j — Bq als onbekend, dan vindt mou,

weder met het kleinste volume beü'innend

:
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dan blijkt dat bij zeer hoogen graad van verdichting, als a (^— ^q)

slechts een zeer klein gedeelte van p -]—- zal zijn geworden, de

toestandsvergelijking nadert tot

P + ^)(^-h) = i^+f)^^^'

De toestand nadert dus meer en meer tot zulk een, waarbij de

samengestelde molekulen beschouwd kunnen worden als uiteenge-

vallen in de afzonderlijke atomen. Met het verdwijnen van de

atoomkrachten, zal de bewegingstoestand natuurlijk ook meer en

meer naderen tot een vrije beweging der atomen in alle richtingen,

en dus tot een bedrag voor de si)ecifieke warmte, alsof er zooveel

molekulen aanwezig zijn, als wij anders atomen zouden rekenen.

Yoor den vloeistoftoestand is daaromtrent experimenteel niets bekend.

Maar in den vasten toestand wijst de wet van Dulong en Petit

in die richting-. Yoor den vasten toestand moeten wij dan nog

bovendien met BoLTZMA^'N aannemen, dat de spec. warmte dubbel

zoo groot gevonden zal worden, wegens de eigenschap van een vast

lichaam om elk stoffelijk punt aan een vaste plaats gebonden te

houden. Dat dubbele van het bedrag zal echter voor den vloeistof-

toestand niet gevonden moeten worden.

a {b— 6q)
Het bedrag van berekent men uit de vergelijking:

P +

of

«r^— ^o) _ r
^—^

I

p +
a b—6q

v'

Voor u = 0,0020527, ^>„ =: 0,0008 en ƒ= 2, vindt men daarvoor

een waarde van bijna 0,275.
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Sterrekunde. — De Hoer J. (J. Kaptf.yn spreekt: ,,Over de LicM-

hracht der vaste sferren.^^

1. Gemiddelde paraUax der sterren van hepaalde [/rootte en

eigen beweging.

Tn een elders uitgegeven opstel ^) werd voor do o-cmiddoldo paral-

ïax TT,^. ,„ van sterren van bepaalde eigenbeweging jii en bepaalde

grootte m (stelsel Potsdam) gevonden do formule

^„.,, = {'«--^-'l/y1 // (1)

De waarden der constanten werden, behalve voor het o'eheel der

sterren, ook nog afzonderlijk afgeleid voor de sterren vanden l''"en

voor die van den 2''" spectraaltypus (Secchi's notatie).

Gevonden werd

Typ. r.
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(zie Zittingsverslag Jan. 1893), vergeleken met die verdichting voor

het geheel der zwakkere sterren.

De waarden voor typus I zijn betrekkelijk zeer onzeker. Dit is

het gevolg daarvan, dat bij sterren van dezen typus, de grootere

eigenbewegingen uiterst zeldzaam zijn, wat op zijn beurt weer ten

gevolge heeft gehad, dat slechts de afstand van zeer weinige dezer

sterren (en dit uitsluitend zeer heldere) rechtstreeks bepaald is.

Voor typus II zijn de omstandigheden veel gunstiger. Toch zijn

ook de voor dezen typus en de voor alle sterren samen gegeven

waarden nog als voorloopige aan te merken, welke door de hier

volgende beschouwingen nog ietwat kunnen gewijzigd worden.

2. Waarschijtilijkheid dat de parallax van een willekeurige ster hare

gemiddelde waarde in erne bepaalde verhouding overtreft.

In het aangehaalde opstel w^erd verder een poging gedaan om af te

leiden de waarschijnlijkheid dat de parallax van eenige willekeurige

ster haar gemiddeld bedrag berekend naar formule (1), in een gege-

ven verhouding overtreft. Bij deze bepaling, die noodwendig zeer

ruw moest zijn, werd uitgegaan van de hypothese dat de grootheden

z = Jod — (3)

waarin n de ware, n^ (\q waarschijnlijkste parallax is, verdeeld zijn

in overeenstemming met de foutenwet.

Door deze hypothese wordt het zoeken van de gewenschte Avaar-

schijnlijkheid teruggebracht tot het bepalen van één enkele groot-

heid, waarvoor gekozen werd het waarschijnlijk bedrag {{>) van z.

Het verband van de waarschijnlijkste paiallax ^q met de gemid-

delde parallax ^ wordt gegeven door de formule

— 4 mod' (0.47694....)' — - oo-^o
jiQ — Ti.e ' —

71. e- ^'-82,02 .... (4)

Op verschillende wijzen werd uit de waargenomen parallaxen de

waarde van (> afgeleid. Gevonden werd daarvoor

(^> = 19 ± 0.02^ (5)

waarmede (4) wordt

710 = 0.810^ (G)

Do werkelijke onzekerheid dezer waarde van (v is waarscliijnlijk
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wel wat g-rooter dan door de W F wordt uitgedrukt. Er kan ech-

ter geen twijfel aan bestaan dat werkelijk (j zeer klein is, zoodat

blijkt, dat wij in de eigenbeweging tezamen met de grootte van

een ster, een zeer goed criterium van afstand bezitten. Het is ge-

makkelijk met behulp van de waarde (5) een tafel te berekenen

welke de waarschijnlijkheid aangeeft dat de parallax van een wil-

lekeurige ster a X ^iji gemiddelde waarde ^ overtreft. Zulk een

tafel is gegeven in het aangehaalde opstel. Het blijkt, dat er een

kans 0.5 is, dat de parallax van een willekeurige ster ligt tusschen

_ TTri

0.523 TT en 1.255 ^ of wel tusschen en 1.55 ttq,

1.55

zijnde ttq de naar formules (1) en (6) berekende waarschijnlijke pa-

rallax.

De onzekerheid van al deze bepalingen (met uitzondering van die

voor Typus I misschien) zijn reeds zoo klein, dat de poging gerecht-

vaardigd is, om uit deze gegevens in verband met de bekende aan-

tallen van sterren van bepaalde grootte en eigenbeweging af te leiden

de aantallen van stenen van bepaalde schijnbare grootte binnen be-

paalden afstand van het zonnestelsel en daaruit weder te besluiten

tot de betrekkelijke frequentie van sterren van bepaalde absolute

lichtkracht,

3. Gegevens voor eigenbeweging^ grootte en aantallen

sterren van bepaalde grootte.

Voor het N. Halfrond laten zich tamelijk wel alle noodige gege-

vens omtrent de eigenbeweging van de sterren helderder dan G.5

vinden uit AuwERS Bradley.

Ik heb aan de uit dit werk ontleende eigenbewegingen aange-

bracht de volgende correcties :

a. Eene correctie voortvloeiende uit eene verbetering der

praecessie met — 0.000446 maal haar bedrag
;

b. eene verbetering van de declinatiebewegingen van

— 0.008 voor declinaties bezuiden -f-
51° 30' en van — 0.001

voor meer Noordelijke declinaties.

Deze correcties zijn nog niet de beste die gegeven kunnen worden,

maar verschillen daarvan toch slechts uiterst weinig. Yoor zwakkere

sterreu zijn de gegevens omtrent eigenbeweging zeer veel onzekerder.

Toch heb ik uit een aantal verschillende bronnen daaromtrent nog

zooveel bijeengebracht dat wat uit deze sterren zich laat afleiden,

althans nog als een goede controle kan dienen op hetgeen wij uit

de heldere sterren vinden zullen.
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Omtrent de aantallen sterren van bepaalde grootte werden de

volgende bronnen gebruikt

:

a. Gore. The hundred brightest stars. Knowledge Sept. 1900 p. 202.

]>. Kobold. (Viertcljahrsschr. der A. G. Vol. 84 p. 213).

Uit deze twee bronnen konden terstond ontleend worden de aan-

tallen sterren van verschillende grootte tot aan de grootte 5.5, naar

photometrische bepalingen. Slechts een correctie van + 0"^17(vgl.

Potsdam Obs. Dl. 13 p. 459) was aan te brengen ter herleiding op

de schaal van Potsdam.

c. Voor zwakkere sterren werden de gegevens van de BD gebruikt.

De correcties noodig om do grootten van dit werk te herleiden op

het stelsel van Potsdam, zijn tegenwoordig vrij wel bekend.

Voor de grootten 3.0— 7.0 door de Potsdammer Dm (Potsd. Obs.

Dl 13 p. 454) voor de grootten 6.5— 9.0 door de onderzoekingen

van Sekliger (Betracht, üb. die raümliche Vertheilung der Fixsterne.

Abh. der K. bayer. Ak. der Wiss. 2« Cl. 19^^- Bd. 3*^ Abth. S. 21).

Het gemiddelde werd hier genomen van de opgaven van Seeliger

voor de declinaties O— 49°. Do gegevens van Seeliger, herleid op

Potsdam, stemmen zeer goed met de aldaar rechtstreeks gevonden

waarden voor de grootten 6.5 en 7 0.

Ik vind uit al deze gegevens de volgende vergelijking van de

grootten der BD met de photometrische grootten van Potsdam, voor

welke zooals men weet

helderh. der sterren van de grootte m ^ , .

erh. der sterren
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Aangenomen werd dat de grootten van Auwers Biiadley homo"

geen zijn met die van de BD.

Voor de aantallen sterren vind ik, uit de aangegeven bronnen,

zorgvuldig herleidende op afgeronde waarden der grootte naar de

Potsdammer schaal

:

Potsd. f^TOotte.
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TAFEL 1. Aantal sterren Typ. I -f Typ II. aan den gelieelen liemel.

//
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De sterren helderder dau 1.5 werden hier geheel weggelaten, om-

dat van al deze sterren de parallax reeds genieten is en dus voor de

latere tabellen terstond aan de waarneming konden ontleend worden.

Grootte 1.5—3.5. Deze sterren werden voor den geheelen hemel

(N. en Z. Halfrond) ontleend aan Newcombs Fundamentaal Catalo-

gus. Voor die sterren, die te zuidelijk zijn voor den D.C. zijn de

spectra ontleend aan Mc. Cleans Spectra of Southern Stars (Lon-

don 1898).

Grootte 3.5—6.5. Voor deze sterren werden de verbeterde eiiren-

bewegingen van Auwers Bradley ^) geteld, nadat de grootten van

den catalogus naar (8) waren verbeterd. Totaal bleken aanwezig

te zijn van de grootten 3.6—4.5; 4.6—5.5; 5,6— 6.5 de aantallen

297, 652, 1017, zoodat om de zooeven gegeven aantallen (9) voor

den geheelen hemel te krijgen, respect met de factoren 1.535, 2.264,

4.758 te vermenigvuldigen was. (Deelt men dus de aantallen in de

tafel door deze getallen, zoo krijgt men de aantallen sterren, die

werkelijk in Bradley voorkomen).

Grootte 6.5— 9.5. Uit verschillende bronnen (Auwers Bradley,

Auwers A G C, Boss .1 G C\ Porïers cat. van eigenbewegingen,

verbonden met tellingen verricht op Lalandes en Bessels catalo-

gussen) werden bepaald welke fractie de sterren met eigenbeweging

()''00-0"10, 0"10—0"15, 0"15—ü"20 .... uitmaken van het ge-

heel. De onderverdeeling der eigenbewegingen van 0"00—O'IO werd

daarna gemaakt door het opstellen van een zeker aantal plausibele ver-

onderstellingen, waaraan de aantallen kleine eigenbewegingen met

zekerheid of waarschijnlijkheid moeten voldoen. Nadere uiteenzet-

tingen omtrent dit punt moeten bewaard blijven voor een latere

meer uitvoerige publicatie. De gevonden fracties leverden dan de

getallen in de tafel, door vermenigvuldiging met de totalen (!l).

Om de rekening af te korten zonder practisch schade te doen aan

de nauwkeurigheid werd nu aan alle sterren wier grootte ligt tus-

schen 3.5 en 4.5; 4.5 en 5.5 .... de grootte 4.1 ^) resp. 5.1 .. .

toegeschreven. Evenzoo werd voor alle sterren met eigenbeweging

tusschen 0"000—0"009; 0"01U-0"019 .... aangenomen de ge-

middelde eigenbeweging 0"005, 0"015 enz.

1) Uitgesloten werden de onvolledig door Bradley waargenomen sterren en eenige

anderen, zoodat er in het geheel 264:0 beschikbaar bleven.

2) Als Aui = K. am = aantal sterren van de grootte in of helderder, zoo zal de

.. - 1 II

gemiddelde grootte m tuschen m en m -|- 1 zijn m = m h . . Voor photo-
1 a a-1

metrische grootten vind ik gemiddeld a= 3.266, waardoor wordt in = m + O"' 596,

waarvoor boven genomen werd m-J-O.G.
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Voor elke grootte en elke eigenbeweging" in de argumenten van

tafel 1 voorkomende werd nu naar (1) de gemiddelde parallax n ge-

rekend. Zoo werd bijv. gevonden voor

EB 0"045, mag 6.1 ü = 0"0102,

welke waarde nu de gemiddelde parallax voorstelt van de 461

sterren wier EB en grootte naar tafel 1 ligt tusschen de grenzen

0"040 en 0"050 resp. 5"^5 en 6™5. Met behulp van de boven reeds

aangehaalde tafel is nu gemakkelijk te berekenen, hoeveel van deze

461 sterren een werkelijke parallax hebben, gelegen tusschen be-

paalde grenzen. Men vindt als volgt:

TT tusschen de t;renzcn.

0"00000 en 0"00100

00100 » 00158

00158 » 00251

00251
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In de tweede kolom zijn de gemiddelde parallaxen ^ gegeven, be-

rekend naar de formule

5
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Zij nu verder

L ~ de absolute lichtkracht van een ster van de scliijnbare

grootte m en parallax = tt,

zoo vindt men licht, wegens de betrekking (7),

log L = 0.2000 — 0. 4: m — 2 log II (U)

Noemt men verder absolute grootte (i/) van een ster wier parallax

71 en afstand r is, de schijnbare grootte w^elke die ster hebben zou
wanneer ze gebracht werd op een afstand van de zon overeenko-
mende met een parallax van 0"1, zoo heeft men :

J/ = m — 5 % r = m -f- 5 + 5 % ;r = 5.5 — 2.5 log L . (12)

Deze formule geeft 5.5 voor de absolute grootte van de zon, in

overeenstemming met wat boven gezegd werd.

7. Afleiding der stersdichtheid en der helderheidskromme.

Met behulp van (11) en (12) kan men nu tafel 2 terstond ver-

anderen in eeue andere waarin het argument: schijnbare grootte,

vervangen is door het argument log L of M.
Doet men dit en deelt men door de volumina in de laatste

kolom aangegeven, zoo krijgt men, logarithmen nemende, het

volgende tafeltje: (pag. 724)

tiet eenige, wat in deze tafel verklaring noodig hoeft, is de laatste

rij van getallen. De getallen, die men vinden zou door deze rij

geheel af te leiden als de vorige, zouden gelden voor de waar-

den 1.94, 1.54, 1.14 enz. van log L. Om in overeenstemming te

blijven met het overige der tafel, heb ik daaruit door interpolatie

tusschcn de logarithmen de waarden afgeleid correspondeerende met
de waarden 2.02, 1.62, 1,22 van log L.

Uit deze tafel laat zich ook nog de schijnbare grootte der sterren

aflezen. De gelallen toch behoorende bij dezelfde schijnbare grootte

staan nu schuin onder elkaar. Om dit aflezen gemakkelijker te

48
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maken, zijn in de tafel de getallen, behoorende bij de schijnbare

grootte 3.1 tot 7.1 binnen dikkere lijntjes ingesloten. Voor de over-

zichtelijkheid is dit niet van belang ontbloot omdat het bij de beoor-

deeling van het gewicht der verschillende getallen van belang is,

aanstonds te kunnen zien tot welke schijnbare grootte de gegeven

getallen behooren. Wegens de geringe talrijkheid der sterreu 2.1,

1.1 enz. zullen bijvoorbeeld de meest linksche, niet binnen de dikkere

lijnen ingesloten getallen van de tafel, een zeer geringe waarde

hebben. Evenzoo, hoewel om andere redenen, de meest rechtsche

getallen behoorende aan de grootten 8.1 en 9.1, althans voor de

kleinere waarden van de parallax.

De tafel is overigens niets anders dan een tafel voor de log. der

stersdichtheid voor verschillende waarden van de absolute grootte

(of absolute lichtkraeht).

De volstrekte stersdichtheid, d. w. z. het totaal aantal sterren

van elke mogelijke helderheid per volumen eenheid, laat zich

natuurlijk niet bepalen, omdat we de allerzwakste sterren niet ken-

nen. Wel echter laat zich de dichtheid bepalen, uitgedrukt in die-

zelfde dichtheid op bepaalden afstand van de zon als eenheid.

Ik kies daarvoor voorloopig de afstand overeenkomende met de

parallax 0.0296. Daarbij wordt verondersteld, dat de helderheids-

krorame dezelfde is voor verschillenden afstand van de zon. Onder

helderheidskromme versta ik de kromme die voor elke absolute

grootte aangeeft het aantal sterren per eenheid van volumen. Deze

kromme geeft de verhouding aan in welke de aantallen sterren van

verschillende schijnbare grootte aan den hemel zouden voorkomen

als ze alle waren uitgespreid over het boloppervlak voor hetwelk

n = 0"1 is. In de hier volgende tabellen zullen niet de aantallen

sterren van elke absolute grootte zelve gegeven worden, maar hunne

logarithmen. Tengevolge van de gemaakte veronderstelling nu is

noodwendig de verhouding der volstrekte stersdichtheden dezelfde

als die der dichtheden voor elke afzonderlijke absolute grootte.

W^are de stersdichtheid constant zoo moesten in tafel 8 de getal-

len in elke verticale kolom dezelfde zijn. Voor het midden van de

tafel is dit met ruwe benadering het geval ; voor de groote en kleine

afstanden daarentegen niet.

Op welke wijze ik de dichtheden, gegeven in de laatste kolom,

heb bepaald, zal misschien het best door een voorbeeld blijken.

Het aantal sterren (niet de log.) per vol. eenheid bedraagt voor

de sterren van de absolute grootte, - 6.55, —5.55, —4.55, —3.55,

tezamen

48*
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bij n = 0"00118, (schijnb. gr. 2.5-6.5) 0.000 0623

„ „ = 0"00187, (schijnb. gr. 1.5—5.5) .000 1215

Hieruit volgt voor de verhouding der dichtheiden Ai en A^

— = 0.513
As

Voor een tweede bepaling heeft m( n voor de sterren van de ab-

solute grootte —6.55 tot —2.55 tezamen

bij n = 0"00118 (schijnb. gr. 2.5—7.5) 0.000 2743

„ „ = 0"00187 (schijnb. gr. 1.5—6.5) 0.000 5095

waaruit

— = 0.538.
Ag

Uit de tweede waarden 0.513 en 0.538 werd het midden geno-

men, gevende aan het eerste (dat overwegend afhangt van de aan-

tallen sterren wier schijnbare grootte 6.1 en 5.1 is) een tweemaal

grooter gewicht dan aan het tweede (dat overwegend afhangt van

de aantallen sterren van de schijnbare grootte 7.1 en 6.1).

Op dezelfde wijze werd de verhouding gevonden der dichtheden

bij de opvolgende afstanden tot de zon {n — 0"00118, 0"00187, 0"00296

enz.). Deze verhoudingen tezamen met de dichtheid 1. — aangenomen

voor den afstand correspondeerend met n =: 0"0296, leveren de

waarden gegeven in de laatste kolom van tafel 3.

Trekt men nu van elke rij van getallen uit deze tafel af de

correspondeerende logarithme der dichtheid, d.i. met andere woorden,

herleidt men nu alles op de dichtheid hij ti =^ 0"0296 zoo komt de

volgende tafel: (pag. 727).

De getallen van deze tafel bepalen nu klaarblijkelijk wat wij boven

de helderheidskromme noemden.

De gemiddelden zijn genomen gevende aan de verschillende waarden

de volgende gewichten :
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A. In de kolommen der absol. grootte —6.55, —5.55 tot -f 0.45

5. « „ « „ „ V 1.45, 2.45 8.45W 5) W
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reeds boven gevonden kromme. De verkregen getallen zijn in

tafel 4 in de laatste regel gegeven. Men ziet dat de afwijkingen

der op beide wegen verkregen uitkomsten slechts onbeteekenend

verschillen.

8. Invloed der onzekerheid van de constanten in formule (1).

Om te kunnen beoordeelen in hoever de hier gevonden waarden

nog afhankelijk zijn van de onzekerheden in de ten grondslag gelegde

waarden der grootheden (>, «, n^^ heb ik daaraan zekere verande-

ringen ^QgQN^n^ die hoogstwaarschijnlijk buiten, ten deele ver buiten,

de grenzen der werkelijke onzekerheden liggen.

Wat de 7155 (d. i. de gemiddelde parallax der sterren van de grootte

5.5 en de E.B.//) belreft, deze zijn hoofdzakelijk onzeker : 1". wegens

de overgebleven onzekerheden in de rechtstreeks gemeten parallaxen,

2"^. wegens de overgebleven onzekerheid in de liniaire zonsbeweging,

waardoor de uit de parallaktische beweging getrokken gemiddelde

parallaxen in boogsecunden om te rekenen zijn.

Nu is het duidelijk, dat als men alle parallaxen met denzelfden

zeer weinig van 1 verschillenden factor vermenigvuldigt, het eenige

effect daarvan zijn zal, dat ook alle dichtheden met een bepaalden

zeer weinig van 1 verschillenden factor vermenigvuldigd zullen

worden. Bekommeren wij ons dus voorloopig niet om de allerhoogste

nauwkeurigheid in de absolute waarde der dichtheden, zoo kunnen

wij de twee bovengenoemde onzekerheden 5f uitsluitend op de groote,

rechtstreeks gemetene of uitsluitend op de kleine uit de parallactische

beweging afgeleide parallaxen laten drukken.

Ik deed het laatste en zorgde er dus voor, dat de rechtstreeks

gemeten parallaxen door de nieuwe formule behoorlijk voorgesteld

bleven. Yoor de snelheid van het zonnestelsel {h) werd bij de

afleiding der bovenstaande formule (1) gebruik gemaakt van de vroeger

afgeleide waarde ^) h = 16.7 ± 1.15 kilometer per secundo.

Eenige maanden geleden^) werd door Campbell, uit het veel

uitgebreider materiaal door hem zelf verzameld, afgeleid de waarde

h = 19.9 ± 1.52 kilometer. Voor de gemiddelde snelheid der vaste

sterren in de ruimte vindt liij bovendien 34.1 kilometer.

Uit deze laatste volgt (Vgl. de methode uiteengezet Verslag der

Vergad. October 1897) een tweede waarde, die niet veel van h = 18.3

kan verschillen. Als eind-uitkomst van Campbell zal men dus ongeveer

de waarde A = 19.0 moeten nemen. Alles bijeen komt mij de waarde

^) Verslag der Vergad. October 1897.

2) Astrophys. Joiirn. Jan. 190 1, p. 81 en volgende.
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h = 18.45 (13)

voor te zijn tamelijk wel de waarschijnlijkste, welke men op dit ©ogen-

blik kan aangeven.

Ik leidde nu opnieuw de waarden van .t^^ in form. (1) af, in de

volgende veronderstellingen. Voor het gemak van het overzicht voeg

ik daarbij nog eens de reeds boven gevonden constanten

:

Opl.
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en voor de helderheidskromme (na bijvoeging van de constanten

— 0.081, +0.056 en —0.104 aan de waarden I, II, III)

TAFEL 6, Helderheidskromme.

(Log. aantal sterren per vol. éénh, bij t =: 0"0296).

Log. L.
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Ik voer dit tableau 5 dan ook slechts aan omdat het een gebrek

van onze oplossing I duidelijk doet uitkomen en tevens het middel

aanwijst om daaraan tegemoet te komen. Dit gebrek bestaat in het

snel afnemen der dichtheid A, voor de grootere parallaxen. Eene

graphische voorstelling, waarbij de dichtheden als ordinaten worden

uitgezet, terwijl men als abscissen invoert, niet de parallaxen, maar

de afstanden tot de zon, doet de enorme snelheid van die afname

in het rechte licht zien. Zulk een snelle afname schijnt nu geheel

onaannemelijk als men die vergelijkt bij de langzame en geleidelijke

verandering voor grootere afstanden. "Waren werkelijk sterren gebruikt,

verspreid over den geheelen hemel en niet bijna uitsluitend van het

N. halfrond en verandert de stersdichtheid vloeiend met de plaats

in de ruimte, zoo moeten wij zelfs die dichtheid in de onmiddellijke

nabijheid van de zon geheel constant vinden.

De A2 vertoont hetzelfde verschijnsel. Eene variatie van q heeft

dus geen invloed. De A3 daarentegen vertoont het verschijnsel in

nog veel sterkere mate. Men besluit daaruit onmiddellijk, dat wij

door een verldelnimj van e aan het genoemde bezwaar kunnen ont-

komen. Blijkens A4 werkt ook de verandering der afstanden, in de

richting door Campbell's resultaten noodzakelijk gemaakt, in de

goede richting.

Men leidt uit de tafel gemakkelijk af, dat eene nieuwe berekening

bij welke de parallaxen worden in overeenstemming gebracht met

de waarde (13) der zonssnelheid, en bij welke

€ = 0.87 (15)

genomen wordt, het bezwaar tamelijk wel geheel zal doen verdwijnen.

Deze vermindering van e ligt nog juist binnen de geschatte grens

van de onzekerheid dezer grootheid. ^)

De laatste kolom van tafel 5 die met deze gegevens berekend is

doet zien, dat inderdaad de dichtheid voor alle parallaxen grooter

dan 0".01 tamelijk wel dezelfde wordt.

De oplossing Y is om die reden de oplossing aan welke wij den

voorkeur geven, ofschoon het mogelijk blijft, dat de latere discussie

der dichtheden de constanten nog een weinig wijzigt.

1) Zie Public, of the Astr. Lab. at Groningen No. 8, p. 10.
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9. De betrouwbaarheid der uitkomsten gevonden voor de

helderheidskromme.

De waarden, die in oplossing II aan (j en in III aan (; en € beide

zijn toegekend, zijn limietgevallen. Deze werden genomen, omdat zij

eene eenvoudige berekening toelaten. Yoor q overtreft de ingevoerde

verandering 9 a 10 maal zijn WF, voor f bereikt die bijna liet

drievoud der geschatte grootste onzekerheid. Eindelijk correspondeert

ook oplossing lY met waarden der constanten, die hoogstwaarschijn-

lijk meer van oplossing I afwijken dan overeenkomt met de werke-

lijke onzekerheid dier constanten.

Niettegenstaande dit alles wijken de krommen in tafel 6 slechts

weinig van elkander af. Het blijkt dus, dat de vorm dezer

kromme zeer weinig gevoelig is voor fouten in de constanten van

de form. (1). Behalve aan de uiterste einden moeten fouten van

0.1 in de waarden geleverd door oplossing Y en voortkomende uit

de nog overgebleven fouten in de constanten van formule (1) wel

reeds weinig waarschijnlijk geacht worden. In het midden der kromme
correspondeert dit met slechts ongeveer 0.2 grootteklasse.

Naast de onzekerheden voortkomende uit de onvolkomenheid der

genoemde constanten hangt echter de juistheid der kromme ook nog

af van de onvolledigheid en onzekerheid der gegevens omtrent

grootte en eigenbeweging die aan het geheele onderzoek ten grond-

slag liggen. Omtrent den invloed hiervan kunnen wij ons intusschen

ook een juist denkbeeld verschaffen omdat het mogelijk is de kromme
af te leiden:

Ie. uitsluitend uit de sterren van de schijnb. gr. 3.1, 5.1, 7.1;

2e. „ «»„««»« 4.1, G.1, 8.1.

Deze twee bepalingen zijn volstrekt onafhankelijk van elkander.

De berekening werd doorgevoerd met de gegevens van oplossing

1 1), geheel op dezelfde wijze als die voor de laatste rij van uitkom-

sten in tafel 4, d. i. geheel onafhankelijk van de stersdichtheden.

De uitkomsten zijn als volgt:

1) Later werd deze berekening ook nog voor Üpl. V gemaakt. De uitkomsten stem-

men bijna geheel overeen met die van Opl. 1.
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Vooral het zwakkere eind van de kromme, dat uitsluitend afhangt

van de groote eigenbewegingen van zwakkere sterren, zal stellig

reeds binnenkort verbeterd en verlengd kunnen worden. Naar
bovenstaande getallen schijnt het stijgen van de kromme bij de abso-

lute grootte 10.5 vrij wel opgehouden te hebben. Of ze daarna

even snel of sneller gaat dalen en of daarbij spoedig een grens be-

reikt wordt waar beneden geen lichtende sterren meer voorkomen

zijn vragen tot wier beantwoording vereischt wordt, dat men het

aantal zeer groote eigenbewegingen leert kennen van sterren zwak-

ker dan de 9e grootte. Het schijnt volstrekt niet onmogelijk, door

middel van photographische opnamen, zelfs reeds binnen weinige

jaren tot een benaderde kennis in dezen te komen voor sterren tot

aan de 13*^ grootte, ja misschien nog wat verder.

Aan het heldere uiteinde zal de uitbreiding meer moeite kosten,

omdat die uitbreiding afhangt van de nauwkeurige kennis juist der

uiterst kleine eigenbewegingen, welke kennis eerst langzaam met

het verloop der jaren kan toenemen.

Een aantal gevolgtrekkingen uit de gevonden kromme liggen voor

de hand. Ik meen deze echter te moeten uitstellen tot na de dis-

cussie der dichtheden. Slechts moge hier de beteekenis der kromme
eenigszins aanschouwelijk gemaakt worden door de volgende getallen.

Naar kromme Y zal men aantreffen, in eene ruimte welke bevat

2.000.000 sterren even helder als de zon

1 ster met 100.000 maal grooter lichtkracht dan zou

38 sterren » 10.000 » » > » >

1800 » »

36000 > »

440000 ï> »

ruim 5000000 ï> »

7500000 » >

Vanaf deze graad in lichtzwakte neemt het aantal niet meer toe.

Het eerste en laatste getal zijn natuurlijk nog zeer onzeker.

Ook moge nog de opmerking worden gemaakt, dat wij hier ge-

voerd worden tot eene totale stersdichtheid die veel grooter is dan

men zich gewoonlijk voorstelt.

De gemiddelde parallax der sterren van de grootte 5.3 wordt, als

men de constanten aanneemt op welke oplossing V berust, 0"0158.

Binnen een bol met een straal, die met deze parallax overeenkomt

uuu
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vind ik (naar opl. V) reeds 43000 a 44000 sterren wier lichtend

vermogen niet geringer is dan — van dat van de zou. Het aantal
15

nog zwakkere sterren binnen deze bol laat zich niet bepalen.

Neemt men daarentegen de zeer gebruikelijke benadering aan,

waarbij het lichtend vermogen aller sterren gelijk gesteld wordt, zoo

verkrijgt men natuurlijk voor het aantal sterren binnen den hier

beschouwden bol, het getal sterren van de schijnbare grootte 5.3 of

helderder. Dit getal bedraagt (Potsdam stelsel) slechts ongeveer 1730

dat is slechts ougeveer het 25^ deel van het boven gevonden aantal.

10. Sterren van den 1^" en den 2^" spedraaltypus.

Ofschoon de gegevens omtrent de afzonderlijke spectraaltypen veel

minder zeker zijn, dan die voor alle sterren samen, w^ensch ik, met

het oog op een vroeger opstel toch mede te deelen wat ik daarom-

trent heb gevonden.

De onzekerheden zijn tweeërlei

:

10. Voor Typus I zijn de constanten (2) zeer onzeker bepaald;

2°. Onze kennis omtrent de spectra is nog lang niet zoo volledig

en zeker als men zou kunnen wenschen.

Wegens die onzekerheden verdienen de verder volgende uitkomsten,

althans die voor Typus I, niet het vertrouwen van de voorafgaande voor

alle sterren samen. Wat het eerste punt betreft, is reeds boven opge-

merkt, dat het geheele gewicht der rechtstreeksche parallaxbepalingen

die voor Typus I beschikbaar waren zeer gering is. Het bedraagt

niet een 6^ deel van dat voor Typus II.

Deze parallaxen behooren dan nog uitsluitend' toe aan heldere

sterren met vergelijkenderwijze zeer kleine eigenbeweging. Het ware

voor een onderzoek als het onze van het grootste gewicht, wanneer

waarnemers, die zich het bepalen van parallaxen ten doel stellen

in het bijzonder hun aandacht wilden wijden aan de betrekkelijk

zoo weinige sterren van den 1*-'^ Typus met groote eigenbeweging.

Wat het tw^eede punt betreft:

Aangezien de D.C. slechts compleet is tot ongeveer de sterren van de

Qic grootte is het vooral zeer te vreezen dat voor de zwakkere ster-

ren die zij bevat, de actinisch sterkere sterren van den i*^^ Typus

voor een grooter deel daarin zullen voorkomen dan de even zwakke

sterren (visueel) van den 2^^cn Typus. Is dit zoo, zoo zouden daar-

door onze uitkomsten vervalscht moeten worden.

Om in dit opzicht tot meerdere zekerheid te geraken heb ik de

verhouding
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„ aantal sterren van den Tvpus II
P = ^-^ ~ . . . (16)

55 » 55 55 55
-'-

voor sterren van verschillende grootte afgeleid, niet alleen uit de

samenstellingen van Pickering, ^) maar ook uit de spectroscopische

Dra (Deel. — 1» tot + 20'^j van Potsdam ^) welke volledig is tot

de visueele grootte 7.5 en daarom voor ons doel van bijzondere

waarde is.

De i-esultaten van Pickering zijn gegeven met het argument:

Photographische grootte, terwijl wij hier visueele grootte noodig

hebben. Voor de omrekening zijn de gegevens in het werk van

Pickering aanwezig; intusschen wordt daardoor toch aanzienlijk

schade gedaan aan de zekerheid der resultaten.

De uitkomst mijner berekeningen was:

Vis. raag. Aantal sterren in den DC!, P.

Typ I. Typ 11.

3.50—4.00
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mag. BD,

— 3.5

3.6—4.0

3.1— 4.5

4.6—5.0

5.1—5.5

5.6—6.0

6.1—6.5

6.6—7.0

7.1— 7.5

Cl. I.

40
i

19 ( 86

27 )

44
j

68 276

164 1

;oo

Cl. II.

10

16 \ 40

14

39

39

73

185

151

856 460

Cl. Il

Cl. I

0.25

0.84 [ 0.47

0.52

0.89

0.58 } 0.55

0.445

0.62

552 1708 308 953 56 0.56

(19)

0.54

7.6—8.1

8.1—8.5

8.6—9.0

66

38

9

113

35

16

6

57

0.53

0.43 \ 0.50

0.67

Men besluit hieruit dat althans tot sterren van de visueele grootte

Cl II
7.5 het quotiënt niet merkbaar met de grootte verandert.

\ji 1

Men heeft dus volgens (17) in de notatie van den D.C

K
A-\-F-\- G

Gonst. = /?

w^aaruit

ir + jP -f ö Type II
=p=./? + (^4-i)

F-]- G
(20)

A Typel .
,

v.
, . ^

Ik vind nu uit de gegevens van D.C herleid op visueele grootten
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zoodat ook de laatste term van (20) uitnemend constant schijnt

te zijn.

Uit de Potsdam Dm leidt men dtis af de conclusie waarmede het

rechtstreeks g-evonden tableau (17) in goede overeenstemming is, dat

de waarde van P met de grootte (althans tot grootte 7.5) niet merk-

baar varieert.

De aantallen sterren voor de beide Typen werden nu verkregen

als volgt; daarbij werden de sterren, helderder dan 2.5 die toch zoo

weinig in getal zijn weggelaten

:

1. Grootte 2.5— 3.5. Deze werden volledig voor den geheelen hemel

bijeengebracht, zooals reeds boven werd aangegeven
;
Grootte 3.5— 6.5.

De spectra der Bradley sterren ^) werden in den D.C opgezocht en

het geheel der daarin voorkomende sterren geteld voor dezelfde grenzen

van eigenbeweging en photometrische grootte als in tafel 1. Daaruit

werd vervolgens het totaal aantal van deze sterren aan den ganschen

hemel afgeleid op de reeds boven aangegeven wijze. Eindelijk

werden dan nog de getallen voor de vers(diillende grootteklassen

(2.5— 6.5) met zoodanige (weinig van 1 verschillende) factoren ver-

menigvuldigd, dat, bij behoud van de geheele totalen (Typl + Typ II),

voldaan wordt aan de betrekking P = const.

2. Grootte 6.5—7.5. Voor deze sterren werd allereerst dezelfde

bepaling gemaakt als bij die van de grootten 3,5— 6.5. Het aantal

dezer sterren in Bradley is echter zoo gering, dat daardoor de gang

der getallen voor de afzonderlijke eigenbewegingen noodwendig een

weinig onregelmatig wordt. Ik heb dus eerst het geheel der sterren

in tweeën gesplitst, die wier eigenbeweging < 0"iO en die voor

welke deze eigenbeweging > 0"10. Voor elke afdeeling afzonderlijk

-.
T

, „ . . aantal sterren 1*^ Typus ^

werd nu bepaald de verhouding (a) —— — —^^^-— en deze
i "^ ^ ^ ld Ie Typ + 2« Typus

verhouding vergeleken met de analoge voor de grootte 6.1. De fac-

toren, waarmede de verhoudingen bij de grootte 6.1 vermenigvuldigd

moeten worden om die voor de grootte 7.1 op te leveren bleken

zeer weinig van 1 af te wijken en werden nu gebruikt om de ver-

houdingen («) voor de afzonderlijke eigenbeweging O".00—0".01,

0".01—O".02 enz. voor de grootte 7.1 af te leiden. Deze verhoudingen

(a) eenmaal gevonden zijnde, levert tafel 1 terstond de noodige

getalwaarden.

Op deze wijze werden ten slotte de getallen verkregen, bevat in

de volgende tafel:

*) Met uitsluitiug der reeds bovengenoemde sterren.

49
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. IX A". lüOO/1.
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TAFEL 7. Aantal sterren aan den gelieelen hemel.

TYPÜS I.
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ïlet blijkt hier, flat de getallen voor Typus I nog tamelijk aan-

zienlijke onreg'elmatig-heden vertoonen, welke beter in het oog vallen,

als men de tafel verkort door de sterren in vv^ijdere grenzen der

eigenbeweging bijeen te trekken en dan alle getallen uitdrukt in

breuken van de analoge getallen bij tafel ] . Wij vinden dan bijv.

dat het aantal grootere eigenbewegingen bij de grootte 5.1 niet on-

aanzienlijk kleiner is, dan men met het oog op dezelfde aantallen

bij de grootte 4.1 en 6.1 verwachten zou. Op het eerste gezicht

bevreemdt ons een soortgelijke onregelmatigheid, omdat het niet

aanstonds blijkt, hoe de spectraalwaarnemingen systematische onre-

gelmatigheden kunnen vertoonen afhankelijk van de grootte der

eigenbeweging.

Bij nader onderjjoek evenwel blijkt, dat daartoe toch in het

geval, waarmede wij hier te doen hebben, wel degelijk grond

aanwezig is.

In Astronomy and Astrophysics Vol. XII p. 811 toch vindt men

een aantal verbeteringen tot de gegevens van den DC welke wij

ook aangebracht hebben. Deze hebben alle uitsluitend betrekking

op sterren met grootte eigenbeweging, wier spectrum op verzoek

van den Heer Monck opnieuw is onderzocht. In hoe sterke mate

deze correcties invloed hebben op de aantallen sterren van den 1°"

Typus met groote eigenbeweging, is in de voorgaande tafel aange-

geven. Was de correctie verwaarloosd, zoo waren de getallen bij

de sterren van de groote 4.1, 5.1, 6.1 zooveel grooter geweest als

aangegeven is door de toegevoegde ingehaakte getallen.

Voor de grootte 7.1 was het wegens de eigenaardige wijze, waarop

de getallen onzer tafel werden afgeleid, niet goed doenlijk de analoge

getallen aan te geven. Men ziet, dat door deze correctie de ver-

houdingen bij de grootere eigenbewegingen van Typus I totaal zijn

veranderd ^).

Waar de verbeteringen, die nog noodig zijn, zoo groote bedragen

kunnen bereiken, heeft men geene zeer betrouwbare uitkomsten te

verwachten.

Hoe ik te werk ging, om de onregelmatigheden zooveel doenlijk

onschadelijk te maken, zal het best blijken uit een voorbeeld : De

totaal aantallen sterren Typus I grootte 4.1, 5.1, 6.1 zijn 234,

753, 2485. Vermenigvuldigt men nu al de getallen in de 3*^ kolom

') Monck geeft aan, dat 60 percent der door hem wegens hunne groote eigen-

beweging opgegeven sterren van den Typus I, verbeterd werden tot Typus II.

49*
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753 . 753
van bovenstaande tafel met — en die van de 5^ kolom met —-—

234 2485

zoo worden ze daardoor op hetzelfde totaal gebracht.

Nadat dit gedaan was, werden de getallen van de 8^, 4^, en 5^ kolom

eenvoudig opgeteld ; deze getallen door 3 gedeeld werden nu als de

verbeterde getallen voor de grootte 5.1 aangemerkt. Hetzelfde werd

gedaan om de verbeterde getallen voor de grootte 4.1 en die voor

de grootte 6 1 te verkrijgen. Om deze handelwijze ook op de grootte

3.1 te kunnen toepassen, werden eerst nog de getallen voor de

grootte 2.1 afgeleid. — De aantallen voor de grootte 7.1 werden

onveranderd gelaten.

Bij Typus II ziju de aantallen grootere eigenbewegingen zoo aan-

zienlijk, en de verbeteringen welke zooeven besproken werden hebben

daarop zulk een geringen invloed, dat voor dezen Typus de getallen

van tafel 7 onveranderd gebruikt zijn.

Om uit de verbeterde tafel 7 nu op de boven beschreven wijze

weder de dichtheden en de helderheidskromme af te leiden, werden

allereerst weer de waarden (2) gebruikt, daarna echter ook nog een

tweede berekening doorgevoerd bij welke de parallaxen in overeen-

stemming gebracht werden met de verbeterde snelheid (13) van het

zonnestelsel en de verbeterde waarde (15) van e.

Bij Typus I had de veranderde waarde van € een zeer aanzienlij-

ken invloed op de uit rechtstreeksche parallaxbepalingen afgeleide

waarde van tt 5.5 omdat deze rechtstreeksche bepalingen hier uit-

sluitend betrekking hebben op zeer heldere sterren.

Voor de waarden der constanten in de twee oplossingen (A en B)

werd ten slotte gevonden

:

Typus
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TA.FEL 8 Dichtheden A.

""
1
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In tafel 8 Rek A ziet men ook hier weder voor beide Typen eene

sterke afname van de stersdichtheid bij de groote parallaxen. Door

de invoering van de waarde f = 0.87 (en de ietwat gewijzigde af-

standen) in Rek B verdwijnt dit verschijnsel bij Typus II zoo goed

als geheel. Bij Typus I wordt de afname wel een weinig geringer,

maar ze verdwijnt toch in geenen deele. Men mag daaraan echter

niet veel gewicht toekennen. Het aantal sterren Typus I, waarvan

de parallax > 0".063 is, is zoo klein, dat daaruit geen besluit

kan getrokken worden, dat eenig vertrouwen verdient. Dit te

minder, omdat, zooals reeds boven werd besproken, de onzekerheid

omtrent het getal sterren van dezen Typus met groote eigenbewe-

ging nog eene zoo groote is. Om boven reeds aangegeven redenen

moet men het als zeer waarschijnlijk aanzien, dat, zoodra men nog

beter betrouwbare gegevens zal bezitten, men ook bij dezen Typus

de stersdichtheid voor parallaxen grooter dan 0".04 vrij wel constant

zal vinden, zoodat dan ook voor dezen Typus evenals voor Typus II

de dichtheid maar weinig verandert tot afstanden van de zou, niet

grooter dan die welke overeenkomt met een parallax van 0".02.

Door deze conclusie vervallen eenige van de gevolgtrekkingen,

welke ik vroeger maakte (zittingsverslag Jan. 1893), of zij worden

althans aanzienlijk gewijzigd.

Deze gevolgtrekkingen waren gegrond op de uitkomst, gevonden

door SïUMPE, RiSTENPART, e. a., die vonden, dat, als men de ster-

ren rangschikt in groepen van bepaalde eigenbeweging, de gemiddelde

parallax dezer groepen benaderd evenredig is met hunne gemiddelde

eigenbeweging. Eerst later is mij gebleken dat deze uitkomst op

onjuisten grondslag berust en ook stellig niet met de waarheid in

overeenstemming is.

Voor de sterren met grootere eigenbeivegmg {bijv. grooter dan O". 10)

is naar het bovengevondene de verandering van de in de aange-

haalde mededeeling voorkomende grootheid Q, geheel of althans voor

een groot deel, niet een gevolg van eene ophooping der sterren van

den tweeden Typus in de omgeving van de zon, maar het gevolg

daarvan, dat het aantal absoluut zwakke sterren van den pn spectraal

-

typus in verhouding tot het aantal heldere, niet zoo aanzienlijk

is als voor den tweeden Typus.

Ofschoon deze mededeeling grooter is dan het voor het Verslag goed-

gekeurde aantal bladzijden, besluit de Afdeeling op voorstel van den

Heer Place deze bijdrage toch in het Verslag op te nemen.
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Physiologie. — De Heer Winkler doet eene mededeelino-^ namens

den Heer Beyerman, over y^deii invloed der faradische prik-

keling van de capsula interna op de ademhalingS^

Door WiNKLEii en Wiardi Beckman ^) werd meegedeeld, dat fara-

disatie van het laterale deel van den gyriis praecruciatus (zie fig. 1,

velden 11, 12, 15 en IG) dwang tot inspiratie met versnelden ryth-

mus der ademhaling teweegbrengt.

Het is mij gebleken, dat de prikkeling der meest proximaal gele-

gen gedeelten van dit schorsveld — velden 15 en 16 — de rythmus

der ademhaling versnelt (of als deze zeer snel is, bij gelijk blij venden

rythmus den uitslag van iedere ademhaling vergroot), terwijl f'aradi-

satie der caudaal daaraan grenzende velden 11 en 12, inspiratie-

dwang te voorschijn roept.

Een schorsveld voor respiratieversnelling ligt dus proximaal en

gescheiden van het schorsveld voor inspiratie-dwang; beiden worden

in de laterale afdeeling van den gyrus praecruciatus aangetroffen.

Voorts kon ik, evenals Spencer-), de uit deze velden ontsprongen

banen, met behulp der locale faradisatie van horizontale en frontale

hersendoorsneden aantuonen, zoowel in de corona radiata als in de

capsula interna. Daarmede wordt de bovengenoemde localisatie nog

meer waarschijnlijk gemaakt.

Dwang tot inspiratie wordt verkregen door faradisatie van een

bepaalde reeks punten, in horizontale doorsneden (fig. 4 en fig. 6

bij +) ongeveer in 't midden der corona radiata of der capsula

interna, in frontale doorsneden (fig. 9 bij +) in den pes pedunculi,

gelegen, (zie de curven fig. 5, 8 en 10).

De centrale voortzetting der pyramiden wordt in deze punten ge-

raakt, en bij weggenomen hemispheren, kan men, inspiratie-dwang

(met nekstrekking, staartheffing en ontlediging der urine in krach-

tigen straal) nog altijd door prikkeling der pyramide teweegbrengen.

Respiratie-versnelling wordt verkregen door faradisatie van een

reeks punten, in horizontale doorsneden, zoowel in de corona

radiata, als in de hooge etages der capsula interna (fig. 4 en fig.

6 bij o.) steeds proximaal van de vorigen te vinden. In frontale

doorsneden (fig. 9 bij o) ligt de plek, die op faradisatie met adem-

halingsversnelling antwoordt, dorsaal van de bovengenoemde, aan de

lateroventrale zijde van den kop van den nucleus caudatus (zie curven

fig. 5, 7, 8 en 10). Uit het proximale schorsveld ontsprongen loopt

dus de repiratieversnellende baan door de corona radiata en in het

1) Winkler en Wiardi Beckmann. Versl. Kon. Akad. v. Wet. Dl, VII, p. 441.

2) Spencer, riiil. ïrausactions. Vol, 185, p. 609
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voorste been der capsula interna, proximaal van de centrale voort-

zetting der pyramide, eerst aan de laterale en daarna aan de

ventrale zijde van den nucleus candatus.

Of deze baan, die ik ondanks vele pogingen, niet verder kon volgen,

ergens in de stamganglia wordt onderbroken, laat ik in het midden.

Ik mag volstaan met er op te wijzen dat Spencer haar meent te

kunnen vervolgen tot in de buurt van het centrale grauw van den

derden ventrikel, waar zij dan aan het sedert Christiani bekende

z.g. centrum voor respiratieversnelliug, zou aansluiten.

In de horizontale doorsneden, die de hoogere capsula interna treffen

(fig. 6 bij A en bij c=i) worden echter nog twee plaatsen gevonden,

waarvan de faradisatie invloed op de ademhaling heeft. Deze wordt

nam. langzamer, als het meest proximale gedeelte der witte stof

wordt gefaradiseerd, terwijl de meer caudaal gelegen afdeeling, tot

aan den onderhoorn en tot aan de ammonshoorn formatie toe, de

faradisatie beantwoordt met zeer intense remming en zelfs met stil-

stand der ademhaling in expiratie, (zie curven fig. 7 en fig. 8).

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan een

Naschrift op Mededeeling W. 68 uit het Natuurkundig La-

boratorium te Leiden, getiteld: ^Over dichtheichverschillen in

de nabijheid van den kritischen toestand tengevolge van tem-

peratuurverschillen.^^

§ 1. In de vorige Vergadering heb ik aangetoond (Meded. N^ 68),

dat men de door de Heen opgegeven afwijkingen van de theorie

van VAN DER Waals niet terugvindt, wanneer men zijne proeven

met zuiver koolzuur herhaalt. Ik leidde daaruit af dat er systema-

tische correctiön aan zijne uitkomsten moeten worden aangebracht.

Dat DE Heen temperatuurverschillen, die het gevolg zijn van adiabatische

processen, ten onrechte buiten rekening heeft gelaten, werd proef-

ondervindelijk door mij vastgesteld.

Andere misschien zeer belangrijke temperatuursverschillen kunnen,

gelijk ik in § 3, pag. 662 aanstipte, uit de door de Heen gevolgde

wijze van verwarming zijn voortgevloeid. Zoolang niet het tegen-

deel bewezen is, moet men wel aannemen, dat zij werkelijk hebben

bestaan. Waren er niet, gelijk in Meded. N°. 68 is geschied, zonder

twijfel andere bronnen van fouten aan te wijzen, en hadden niet

kleine verschillen van druk, die mogelijk overgebleven zijn, een

soortgelijken invloed als de thans bedoelde temperatuurverschillen, dan

zou er zelfs alle reden zijn om de door de Heen gevonden afwijkingen

geheel aan deze toe te schrijven. Want bij de verschillende proeven

hangen die afwijkingen samen zooals men zou verwachten, wanneer, in
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overeenstemming met de in het begin van § 2 1. c. uitgesproken onder-

stelling, de temperatuur boven in den toestel hooger was dan beneden.

Het kwam mij wenschelijk voor in het volgende nader toe te lichten,

dat dit het geval is. Te meer omdat bij andere proeven omtrent

den kritisohen toestand op afwijkingen van denzelfden aard moet

worden gelet, al mogen deze dan ook door de zorg van den waar-

nemer tot veel kleinere schaal zijn teruggebracht.

Uit de waarnemingen van

Amagat in de nabijheid van den

kritischen toestand, tot een dia-

gram naar dichtheid en druk ver-

eenigd, kan men met behulp van

de spanningscoëfficiënten door

interpolatie gemakkelijk de dicht-

heden bij tusschengelegen tempe-

raturen vinden. In fig. 3 zijn bij

3«, de dichtheid bij de temperatuur

t als abscis, uitgezet in de eerste

plaats 9< zelf, en verder öt + i en

9i_ 1, welke onder denzelfden druk

betrekking hebben op temperatu-

ren, die 1° hooger of 1° lager gele-

gen zijn. De isotherme 3< geeft in deze figuur voor alle waarden van t

dezelfde lijn, getrokken onder een hoek van 45° (gestippeld in fig. 3).

Bij elke temperatuur t behooi'cn verder de twee lijnen 9f-j- 1 en 3f_i,

die door hun ordinatenafstand van de onder een hoek van 45°

getrokken lijn de dichtheidsverandering bij 1° temperatuursverschil

van uit de dichtheid 3^ bij t aangeven. Op deze wijze zijn de afwij-

kingen voor r C. bij 35°, 40° en 45° telkens door twee dezer afwij

-

kingskrommen voorgesteld.

Zeer duidelijk blijkt uit deze figuur, dat ook kleine temperatuur-

verschillen bij 35° bij sommige dichtheden nog tot belangrijke

afwijkingen' in dichtheid kunnen leiden. Zij geeft voor de correctie

aan de in § 2 Meded. 1^^. 68 behandelde proeven nog aanzienlijk

grootere waarden, dan die, welke daar met behulp van een gemid-

delden uitzettingscoëfficiënt werden afgeleid. De laatste was ten

onrechte berekend uit het dichtheidsverschil tusschen twee tempera-

tuurgrenzen, binnen welke de dichtheidverauderingscoëfficient een

maximum heeft. Slechts binnen enge temperatuurgrenzen mag juist

in dat geval van een gemiddelden uitzettingscoëfficient gebruik gemaakt
worden. Ik heb trouwens bij mijne beoordeeling van de proeven van

DE Heen aan deze correctie weinig gewicht gehecht. De meting
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Tan het temperatuurverschil, waaruit 74] berekend moet worden,

heeft bij mijne voorloopige bepaUngen (waarom verdere bepalingen

achterwege bleven is in Meded. N°. 68 § 1 uiteengezet.) zeker veel

te wenschen overgelaten. In den loop der proeven was een der draden

van het thermo-element gebroken, zoodat eene correctie aan de gemeten

temperatuurverschillen moet worden aangebracht, die wel niet voor de

meting van de in § 3 besproken verandering van het verschil in tempe-

ratuur van de beide reservoirs door het openen van de kraan in aan-

merking komt, maar die dit temperatuurverschil zelf onzeker laat. En

hoofdzaak voor de weerlegging van de Heen was, dat ik de dicht-

heden in het bovenreservoir zoo weinig kleiner vond dan die in het

benedenreservoir, terwijl toch wel vast stond, dat het eerste iets

warmer was dan het laatste.

§ 2. Bij zeer kleine temperatuurverschillen kan men gemakkelijk

het verschil der gemiddelde dichtheden in twee deelen van een

cylinder waarin de temperatuur volgens een bepaalde wet — bijv.

lineair — met de hoogte verandert, berekenen. In een geval als

dat der proeven van de Heen komt het mij niet onwaarschijnlijk

voor, dat men mag stellen:

t = tQ-}- 2Xh,

waar Iq de temperatuur op een bepaald niveau, bijv. dat van de

kraan van zijn toestel, en h de hoogte van de laag met de tem-

peratuur t boven dat niveau aangeeft.

Is dpt de dichtheid bij een bepaalden druk en temperatuur dan

mag verder, bij zeer kleine temperatuurverschillen, gesteld worden

:

"èpt =^ d /jto -\- ^ {i — *o)^

waar A =~ aan fig. 3 ontleend kan worden. Bevindt zich het
dt

boveneinde van het bovenreservoir op hs en het benedeneinde van

het benedenreservoir op /tt, dan is de gemiddelde dichtheid ds in

het bovenreservoir en 9^• in het benedenreservoir:

ds = o H<o ~1~ ^ ^ '*«
)

(1)

dt ^= o ptQ -\- A /^ hi )

In het geval van de Heen, K — h — 1 stellende, geeft A aan
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het temperatuurverschil tusschen het midden van het boven- en dat

van het benedenreservoir.

Voor de gemiddelde dichtheid dm in den geheelen cylindcr wordt

verder uit

ds /i.j — 9/ h{ = dm

o-evonden

dm = dpto + A A (/(, -f hi) (2)

o

Bij de eerste proefreeks van de IIep:n was met verwaarloozing

van de afmeting van de kraan

hs = 0,5 hl = — 0,5 dm = djAfj

en dus wat de Heen in deze reeks opgeeft als dampdichtheid ddi

en wat lüj opgeeft als vloeistofdichtheid dvj

dji = dm + 0,5 A A
)

• (3)

9y/= dm — 0,5 A A )

en het verschil van de zoogenaamde damp- en vloeistofdichtheid bij

dezelfde dm

dvi-ddi=-LX (3«)

Bij de tweede proefreeks van de Heen moet een verschil gemaakt

worden tusschen een bepaling van wat hij eene dampdichtheid en

van wat hij eene vloeistofdichtheid noemt. Verg. Medcd. N*^. 68 p. 664.

In het eerste geval is dan hg = 0,229, hi — — 0,771 te stellen, en

volgens (2)

3(^0 ^g(^) , AA (0,229-0,771)

in het tweede geval

^(v) __gW _|_^A (0,845-0,155;.

Zoodat met (1) voor de door de Heen in zijn tweede reeks als

dampdichtheid opgegeven ddii en de als vloeistofdichtheid opgegeven 9,;^

gevonden wordt
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ddii^d^"^^ +0,771 AA

(4)

3,77 = 3^"'' --0,845 aA

of ook bij een zelfde waarde van 9 en 3

dvii - ddll = - 1,62 AA (4«)

In beide reeksen zal wel A gelijk gesteld moeten worden, en is

bij dezelfde 3„, ook A dezelfde
;

uit (3«) en (4*^) volgt dus dat de

afwijkingen, die in A hun oorsprong hebben, belangrijk grooter zullen

zijn in de tweede dan in de eerste reeks.

De Heen vond voor de in Meded. W. 68, § 2 en § 3, behandelde

proef in de eerste reeks

9./ — ddi - 0,088

in de tweede reeks, waar nog een andere bron van fout meewerkte

(Verg. Meded. W. 68 p. 662)

dvii - ddil = 0,190.

Uit de gezamenlijke afwijkingen bij 35°, 40° en 45° in de Heen's

tweede reeks volgens de in Meded. IS*'. 68 besproken tabel vind ik,

zoo men de gevonden afwijkingen alleen aan de thans besproken

temperatuurverschillen wilde toeschrijven en A voor alle temperaturen

gelijkstelt, A =. 1°,35. Daarbij heb ik voor A in de 3^ de afwijking

voor 1° verhooging in de dv die voor 1° verlaging, beide ontleend

aan fig. 3, gesteld.

Bij benadering zou dan

3,„=3« +A
d 11 m '

3, ,, = 3^^^ -A
dll m

worden. De zoogenaamde vloeistofdichtheden en dampdichtheden

dezer reeks van de Heen zouden dus (evenals in § 4 van Meded.

^°. 68) als ordinaten bij de gemiddelde dichtheid als abscis uitgezet,

moeten opleveren dezelfde hguur als fig. 3. Dat dit inderdaad nage-

noeg het geval is blijkt uit fig 4. In deze figuur zijn de lijnen
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o,7-

0,6

Q^

0,'f

C,i

Ü^

i^

^:-
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^'-^
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t^'-
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/" /u
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voor 35°, 40° en 45° voor de proe-

ven van DE Heen, ontleend aan

de in Meded. N'^ 68 genoemde

teekening van ^'ERSCHAFFELï, uit.

gezet. De figuur stemt afgezien van

toevallige fouten voldoende overeen

met fig. 3. Het geheele systeem van

afwijkingen bij de proeven van de

Heen komt dus overeen met die,

welke uit de onderstelde tempera-

tuursverdceling zouden volgen.

§ 3. Ook het oploopen der damp-

dichtheid met de gemiddelde dicht-

heid in de proeven van de Heen
W- beneden de kritische temperatuur,

"''
(zie fig. 1 van Meded. N». 68)

is in overeenstemming met de onderstelling, dat de temperatuur in de

richting van het beneden reservoir naar het bovenreservoir toenam. In

de 1. c. tevens gegeven fig. 2, berekend naar de waarnemingen van
Amagat in de onderstelling, dat overal in de beide reservoirs van de
Heen de temperatuur dezelfde was, komt het oploopen van de lijn aan de

dampzijde, zoolang de vloeistofspiegel niet in het bovenreservoir treedt,

natuurlijk niet voor. Is de temperatuur echter in de beide reservoirs

naar boven toe hooger, zoo is bij eene grootere gemiddelde dichtheid

de temperatuur ter plaatse van den vloeistofspiegel in het beneden-

reservoir hooger dan bij kleinere vulling. De maximum-dampspanning
wordt dus grooter en de dichtheid in het bovenreservoir eveneens.

Bij temperaturen, dichter naderende tot de kritische zal dit in hoo-

gere mate het geval zijn dan bij lagere. Ook deze bijzonderheid vindt

men in de afwijkingen van de Heen 's uitkomsten.

Physiologie. — De Heer Winkler biedt voor de Werken der

Akademie twee verhandelingen aan van den Heer Dr. L. J. J.

Musken s te 's-Gravenhage :

1°. ^Over Physiologie en Pathologie der divangheioeg'mgen en dwang-

standen in verband met geconjugeerde deviatie van hoofd en oogen^
2°. Eenige waarnemingen omtrent reukstoornissen hij verhoogden

intracranieelen druk.

Deze beide verhandelingen worden in handen gesteld van de Heeren
Place en Winkler om daarover in eene volgende versfaderinjr ver-

slag uit te brengen.
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De Heer van Bemmelen stelt voor aan den Minister van Water-

staat, Handel en Nijverheid eene verhooging van subsidie voor 1902

aan te vragen.

Voor het volgende jaar zal n.1. de Geologische Commissie en hare

medewerkers ruimer gelegenheid tot onderzoek hebben. Het uitzicht

bestaat dat weder de geologische gesteldheid van een gedeelte van

ons land afdoend zal kunnen onderzocht worden. Een verhooging

van het subsidie tot ƒ 1000 zal echter daarvoor noodig zijn.

Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.

Na resumtie van het behandelde wordt de vergadering gesloten.

ERRATA.

a V—b
p. 623 formule (1) staat p 4- -— = ——— lees p -{-—-= RT

p. 627 formule 1 staal 1 -f 2 (« + ftf lees l + 2(« + /?)

lees: „deze"p. 658 reg. 11 v. o. staat: „den"

p. 664 „ 18 V. b. „ „damp" „ „vloeistof"

„vloeistof" „ „damp"

0.229" 0.771"

p. 664 „ 19 „

p. 664 „ 19 „
.0.771 ,0.229

(1 Mei 1901.)
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— Mededeeling van den Heer van der Waals : //De toestandsvergelijking en de

theorie der cyklische beweging." 499. (I). 586. (II). 614. (III). 701.
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de nabijheid van den kritischen toestand ten gevolge van temperatuurverschillen". 746.
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OPLOSWARMTEN (Over) in het algemeen, die van Cd SO4, "/^ HoO in het bijzonder. 399.

Ornithologie (Circulaire betrell'ende het llle Congres international d') te Parijs. 2.

ORTHOCHLOOR- en orthobroombenzoözuur (Over de nitratie van). 443.
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serum". 55.
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Physiologie. Mededeeling van den Heer Winkler, namens den Heer J. W. Langelaan:
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PIËZOMETERS met veranderlijk volume voor lage temperaturen. 668.
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PLANTEN (Over het ontstaan van nieuwe soorten van). 246.
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de indigovorming uit Weede (Isatis tinctoria)". 74.

— Mededeeling van den Heer C. A. J. A. Oüdemans : //Bijdrage tot de kennis

van eenige tot hiertoe onbeschreven of slechts oppervlakkig gekende fuugi".
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maakte gassen bij atmosferischen druk. (I). 56.
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PIJKGEVOEL (Eigenaardige stoornissen van het) bij eenelijderesse aan tabes dorsalis. 2i;4.
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Het gedeelte der dwarsplooi in de nabijheid van het plooipunt bij Kuenen's

proeven over de retrograde condensatie. 213.

REINKDLTUUR van Saprolegniaceeëu. 628.

RETROGRADE Condensatie. Zie Condensatie.

REUKSTOORNISSEN (Eenige waarnemingen omtrent) bij verhoogden intracranieelen

druk. 751.

KOMBURGH (p. VAN). Over liet gekristalliseerde bestanddeel van de aetherische

olie van Kaempferia Galanga L. 'J.

— Over de inwerking van salpeterzuur op de esters van methylphenylaminomieren-

zuur. 443.

— Over de aetherische olie uit de bladeren van Alpinia malaecensis Rosc. 445.

— Over de aetherische olie uit Ocimum basilicum L. 446.

R O O z E B O o M (h. w. b a k u u I s). Zie Bakhuis Roozeboom (H. W.).

rüimte-dubbelvehhouding (De) ])ij krommen p" van den «'^'en graad in de ruimte

En met n afmetingen. 268.

SALPETERZUUR (De werking van reëel) op de drie tohiylzuren en eenige hunner deri-

vaten. 105.

— (Over de inwerking van) op de esters van methylphenylaminomierenzuur. 443.

s A N D E B A K H u Y z E N (e. i\ v a n d e). De beweging der Aardpool volgens de

waarnemingen van de laatste jaren. 159

SAN DE bakhuyzen (ii. g. VAN D e). Bekrachtiging van zijn benoeming tot

Voorzitter. 2.

— Rapport van de Commissie van voorbereiding der waarnemingen van de totale

Zonsverduistering op 18 Mei 1901. 543.

SAPEOLEGNIACEEËN (Reinkultuur van). 628.

s C H A L k w IJ k (j. c). Nauwkeurige Isothermen. I. Metingen en berekeningen over

de correctie voor het volume van den kwikmeniscus bij standaard gasmanometers.

462. 512.

SCHEDELBOUW der Monotremata (Waarnemingen omtrent den). (II). 110. (III). 478.

Scheikunde. Circulaire betrefiende het IVe Congrt^^s international de C'himie applique'e

te Parijs. 2.

— Mededeeling van den Heer Eranchimont: //Over het Plumieride en zijne iden-

titeit met Agoniadine." 3.

— Mededeeling van den Heer Bakhuis Roozeboom : //Over het gedrag der mengsels

van Kwikiodide en Zilveriodide." 6.

— Mededeeling van den Heer van Komburg h: //Over het gekristalliseerde bestand-

deel van de aetherische olie van Kaempferia Galanga L." 9.

— Mededeeling van den Heer Bakhuis Roozeboom, namens de Heeren Ernst

CJohen en H. Raken: /.De oplosbaarheid van koolzure kalk in zeewater." 28.



K E GIS T E R. XVII

Scheikunde. Mededeeliny vau den Heer Jïakiiuis Koozeboom, namens den Heer A. Smits :

//Over een nieuwe methode voor de nauwkeurige bepaling der kookpuntsver-

hooging." 31.

— Mededeeling van den Heer Bakhuis IIoozeboom, namens den Heer Ernst

CoHEN: //Thermodynamica der Normaalelementen". (II). 36. (ITI). IIG.
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en eenige hunner derivaten." i05.
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//Over Zeepoplossingen." 112.
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//De metastabiliteit van het AVeston-Kadmiumelemeut en zijne onbniikbaarheid

als standaard der electromotorische kracht." 125.

— Aanbieding door den Heer Mulder van eene verhandeling: »Over peroxy-

azijnzuurzilver" en als vervolg //Over peroxy-zwavelzuurzilver." 241.

— Mededeeling van den Heer Bakhuis Roozeboom, namens den Heer Ernst Cohen:
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— Mededeeling van den Heer van Bemmelen over den grondslag voor het atoom-
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- Aanbieding door den Heer van Bemmelen van eene verhandeling: //Bijdrage tot
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— Mededeeling van den Heer Lobry de Bruyn, namens den Heer N. Schoorl :
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51
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— Over zeepoplossingen. 112.

— Bepaling der dampspanuingsvermindering van Na Cl-oplossing bij hoogere tem-
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— Eenige opmerkingen over de resultaten verkregen bij de bepaling der dampspan-

ningsvermindering en vriespuntverlaging van niet zeer verdunde oplossingen. 504.

— Over het verloop van den factor i als functie van de concentratie. 6i2.
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